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SA LAGIT NG BAYAG PILIPINAS.
i»

MGADAKILAG PILIPINO

o

AG KAIBIGANNG MGA NAGAARAL
snsnNoP Ni

^o4e ^i. Cfeviila at e/oientin»

UPAG MAGAMIT NA AKLAT NA BABASAHfN

unaG PAGKALIMBaG
MAYNILA, 1922

LlMBAGAN SINA SbVILLA AT MOA KAPATID AT KtJ.

MAYNILA, K. P.



ARlG TUNAY NG KUMATIIA

uani)6g
Sa kabatann ng laliig Ta^ralog npag pa
kinabagan al niagamil na isig ma-
biitig beisahin sa pariahon ng paji^-

adral,

ANG KUMATIIA-

Ag karapatari sa akldt na it6 ay Jpina-
mamana ko sa akig mga pamagkig
Emilio, Jesiis, Aurelio at Predesvindo
Alvero y Sevilla updg kanilag pakina-

. bagan kug sumapit sil4 sa sapat na
gulag.

. ' / •

Jo8E N. Skyilla.



/^/^3 /gS^.

)OSK N. ..SliYlLLA AT TOLEKriNO
Nagig Kapitan ng Artiileria ng Republiea Eilipina

Kasagguni ng «Suliranan ng Wika»
.Nagig Guro ng Panitikag Tagalog «a Coiegio «La Juveritud>

Naraatnugot ng mga Pahayagag
^l^uhay Pihpinas», «Malalayag MaUgagawa» at «Katuwiran^>

Nagtaino ng Ganti'g Palag Medalla de Plata at Diploma
SaTaghalag Parama-Pacififo, I5i5,

^
Sa lihm ng taghal ng Biblioteea de Fiiipinas

Kasagguni ng Lupog sa Patakaran at Palatuntunan
Ng Unag Kapulugag Balagtas, i922.

Kasapi ,sa '.vllavv at Panitik»
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PAUNAG SALITA

TSAG suliranig kasalukuyan mga aklat na gayon din ag uri na
nahumihigi ng isagagarag mga ibag wikag Kastila 6 Ingles,

pagluta? ay ag nauukol sa pagsisi- nguni'tdi nagtataglay ng sarilig

kapna tayo'y magkaroon ng isag diwa at mga paraan ng wikag
wikag pambansa na makabibigkis Tagalog sa kanyag sinig na sa-

ng boog higpit sa atin sa isag pag- rihg sarili.

kakawatasag ganap sa tulog ng isag Dahilan ag sanhig ito nag ipinag-^

sarilig wika, upag mapapanatilig panayam namin ng kasalukuyag
lagig mainit, nagaalab at nakada- PatnugotnglNSTiTuro DEMujereS
darag yaog di matigkahig mithi na na nagmugkahi sa akin, na bilag

pinagbubuan ng lalog mahalagag pagunag aklat ay lumimbag muna
dugo at itinulo ng masasakhip na ng isag babasahig k^wiwilihan ng
luha ng mga naulila doon sa niga mga nagaaral sa sarilig wika, ngu-
bayanig naiwan sa sagupaan sa ni*t sinikap kog sa pagtugon sa
kadiliman ng gabi. kanyag mungkahi ay yumari ng
Ag sanhig it(5 rin ag pinagbuha- isag aklat na tagi sa kawiwilihang

tan ng isag kataga ng kapulog na basahin ay kapupulutan naman ng
Lope K. Santos nag kasalukuyag mga dakilag huwaran .sa kapitapi-

pinagtatalunan sa_KAPULUNGANG tagag halimbaw^ag ipinamana sa

Balagtas niyaog ikalawag araw atin ng rtiga bantog na mga kaba-
ng Abril ng ta(5g isaglibosiyam na bayan na sa galawan ng kanilag
raan at dalawampuo^t dalawa, ag kalagayan, magig sa kapamaya-
suliranin ng pagtuturo ng wikag nan, sa dunog at sa kabayanihan
Tagalog sa mga paaralan na mano sapagtataggol ng mga daki-

anya'y «anog aklat ag pag^iaralan lag mithi, ay kinabakasan ng tapa-

ng atig mga bata sa wikag Taga- tag pagibig sa mutya natig Pili.

log?» pinas.

Ipinagtatapeit kog sa kasaluku- . Ag SA LANGiT NG BAYANG Pili

yan, kug may mga aklat mag Ta- PINAS ay /nipot nga sa init ng
galog na nauukol sa mga Balarila hagad na ag wikag Tagalog ay
ng wika ay tahas na di tumiitugon magig isag wikag pagbanpa, at

sa mga pagkakaunlad ng wikag yayamag ag napili namig batayan
Tagalog dito sa daanang taog ika 6 saligan ng aklat, ay ag kagyat
dalawam puo yayamag ag mga maukit sa puso ng atig mga bata

yaon ay halos tinagalog lamag sa ag sarisarig aral na iniigatan ng
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mga dakilag pagyayari sa .^arilig Bayang Pilipinas, nd taglay

lupa ay maituturig na ag aklat na ' ag hihat ng kakanyahan ng' isag ba >

handog namin gayon ay hindi ^a- gog l^ugis pa.Jjai)asahin.

sal, bagkiis iseighapyaw.sa mga na- . . Bilkg pag^lji^\\?tig aklat na amig
suhat nag mga tudlig, bakas ng ka- ilcdathah\ ay di iba^ *'Ang aklaI'

saysayag sa mga dakilag aklat na KG TA(;alg(;'' na ni«ilalatha]a sa

nauukol sa manighig na dahon ng dalaweig wika, 6 sa malinaw na sa-

atig kasaysayan ay nagig pahiyas, bi ay sa Tagalog at Ingles, na ka-

at sa kapanahunan nainan, ay sa pagaaralan ng mga lihim na iniiga^

mga pagyayarig lumulutag kug tan ng wika, buga ngisag matanuig

minsan ay sa bugso ng kapusukan, pagsisinop. Dito ay tnagkatulog

kalupitein, 6 kabayanihan kaya na kami ni Dr. Paul Rodrigue/. V^cr-

pawangmay sarilig samyo, na kug zosa, isagdalubhaseig mapagsuyseiy

ibubukod ay tah^is na pakikinaba- ng mga kapakanan ng wika at

gan upag makayari tayo sa atig mga lahig Tagalog, +
'

bata ng mga diwang malalaki, ka- At pag^tleS sa ta()g iter ay isusu-

loobag matitibay, kalolwag di ma- n(kl naminag isag. Maikmng Bala-
gigipo ng mga panuyo at hinuhod KII A na kasisinupan ngmga alitun-

yayamag tahas na gumagalaw sa tunin at paraan ng wika sa kanyag
udyeSk na nasasalig sa pinakamara- kakayahan, mga paglalapilapl sa

geil sa lahat ng udy(3k na dili \bd't tu\)g agmga tipik at pagbabago ng

i}^ manigas na pagasag magig ta- mga diwa ng salita sa pamaii agi-

pat na anak ng bayag tinubuan. tan ng paguulit ng pantig 6 ugat

Ihinahandog ga namin sa kaba- kaya sagayon sa kahiligan ng sinig.

taan ng lahig Tagalog ag mga .

Unuiasa kami na sa pamamag-
hapyaw, sipi, at sinop na ito sa itan ng tagkilik ngmga Paaralan at

mga panitik ng mga lalog lit^iw na ^^g bayag mahiligin sa pagaaral ay

taog amig hinugutan ng mga ina- sasapit tayo sa pagkakaroon ng isag

akalag karapatdapat basahin, ma- Batas na kakaliga sa atig mga kat-

kilala, at pagaralan ng atig mga lia na hagga gayon ay lulutaglutag

bata sa mga unang bugso ng pag- sa dagat na walang pampag ng ka-

aaral, bilang paghahanda sa kanila pabayaan.

na magagig matitibay na nuuSg ng Kug magkakagayon ay matiti-

atig ihinahandeig bayag hialus(3g, yak namig ag walag maliw napun-

malayaat karapatdapatsa isag bu- yagi ng Kapulungang JUla(;tas

kas na malaya. na amig kinaaaniban ay di naaks-

At sa pagasag ag tagkilik ng ^^ maaasahag pagaanihan ng mga
mga mambabasa ay igagawad sa saganag biyaya.

amin, ay lunniwal ag SA langit kg J()sk N. Skyilla.



ALI MUDIN
CI ALI MUDIN ay isa sa niga

lalog napabantog na Sultan

sa Hulo. Siy^i ay anak ni Maula'

na napabilag sa mga lalog litaw

na Hari sa nabaggit na Pulo. Ag
magamag it(3 kailan ma*y hindi na-

pasuko naghukbogkastila ano mag
sikap ng ginawa up^ig lupigin ag

kanileig kaharian.

Naghumahli si Ali Mudin sa

kanyag' ama ay sinikap ng mga
kastiia na > magtamd sa kanya ng
iseig kasunduan, at sapagka't si

Ali Mudin ay maibigin sa kapraya-

paan ay nagpadala sa Maynila ng
Hmag sugo, riiyaog Enero ng 1737
upeig makipagtalo sa rnga mug-
kahig kasunduan ng mg^ kastila.

Sa mga sugog ito ay kabilag sina

Dadia Deita, Radia Poot Sahka-

ya at si Panduta Mahomed IsmaHs.

Ang mga sugog ito ng Sultan na si

Ali Mudin ay siyag nagasiwa sa

l^akikipagkasundo sa mga kastila

na pinagtibay niya sa Hulo, at sa

pinagkasunduein ay nab.bilag ag

mga sumusinod:

I.—Maghahhri sa dalawa'g pag-

keit na nagkakasundo ag kapaya-

paan,

II.—Ag dalawag pagkat, o ag

mga moro at niga kristiano ay

magtutulog ria makipagbaka sa

aiin mag kaaway nilag dalawa.

III.—Magkakaroon silag dalawa
ng malayag pagkakalakalan.

IV.—Sakalig sino man sa da-

lawag dako ay puminsala sa kagi-

no man sa kanila o maghasik ng
sigaldt ?a isa sa kanila, ag namin-
sala o. sanhi ng kapinsalaan ay
magbabayad sa pininsala ng is%
halagag hihigin ng napiniSala.

V.—Magpapalitan ngbihag.

Si Ali Mudin ay nagig tunay na'

Hari, at ag kanyag kapagyarihan.

ay kinilala ng mga kastila haggag
sa niyaog taog 1749 ay ^surnira sa

kasunduan ag mga kastila at si Ali

Mudin ay n^ibihag at dinala sa

Maynila niyaog E]nero ng taog

nabaggit.

Sa pagkabagsak ni Ali Mudin ay

humalili si Bantilan, isag dakilag

Dato ng panahog yaon.

Nanahanan sa Maynila si Ali

Mudin na kasama ng kanyag anak

ria si Israel na pina;hintulutan ng

mga kastila na makapagaral sa Pa-

araleig San Jose. Sa boog pana-

hog ipinakipamayan ni Ali Mudin

sa pilig ng mga kristiano ay nahi>

kayat na pabinyag at ag pagalag

iginawad sa kanya ay Fernando I.

Pagkalipas ng ilag panahon, ay

sinikap ng Goberrianor Obando na

si Ah Mudin ay mabalik sa kan-
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yag pagkei Hari, at si Ali Mudin
i

tila. Ag lahat ng kaliiligan ni

kasania ng ihig sasakyag puno ng Bantilan ay dingig ng mga kasti-

kawal ay tumulak na patugo sa la, subalit hinilig na si Ali Mu-
Hulo binaka niki ag niga kuta din ay pailalayain guni't mamama-
roon haggag sa nag di na mai- lagi sa Maynila sa pilig ng Arzo-

pagtaggol ng mga moro ay kani- bispo Rojo nei siyag kumuha sa

lag napasuko at isag panibago na kanya sa Fucrza Santiago at nag-

namag kasunduan ag linagdaan bigay sa kanya ng isag lahanan at

ng mga moro at ng mga kagawad mga lingkod.

ng mga kastila. NiyaeSg 1762 ag Maynila ay sina-

Ag mga sasakyan ay lumayag lakay ng rnga Ingles at si Ali Mu-
na patugo sa Zamboanga at sa pag- din sa pilig ng limampuo katao ay
ka*t di nakasama si Ali Mudin sa lumabas at nakibakag kasama ng
mga kastila sa pagtulak na yaon mga kastila sa bagog kalaban na
ay sinapantaha ng mga kastila na duriiadagsa at humuhugps sa ka-

siya ay nagtaksil, at siya, kasama maynilaan.

ng mahigit na dalawag daag kasa- Ipinamalas ni Ali Mudin ag isag

mahan ay dinakip at mulig ibina- di karaniwag katapagan na katu-
lik sa Maynila at ibinilaggo sa tuho ng mga moro at lubhag ma-
Fuerza de Santiago. ( ramig Ingles ag kanilag pinuksa
Buhat noon ay pinasimulan na baga mag ag Lunsod ay napasok

ng mga kastila ag wakig maliw na at napasuko. Ag mga Ingles ay

^
pagbaka sa mga moro; guni^t pa- di nag'aon sa Maynila at sa kani-

wag walag tagumpay na masasabi 'ag paglayas, sa kautusan ni Si-

na kahileig tinamo sa Timog ng jnon de Anda at Zalasar ay pina^

Kapuluan. panumbalik si Ali Mu^in sa HukS
Hinib'g ni Ali Mudin sa mga upag mulig lumuklok sa kanyag

kastila na ag kanyag anak na si luklukang har4^
Katima ay pahintulutag makapag- Gumawa ng^isag h'nagin sa Ba-
bah'k sa Hulo, niya(5g Kebrero ng lambag ag mga Ingks na kanilag

1753 upag magsikap sa ikapagha- linibid ng matitibay na kuta at sa
ri ng kapayapan doon, at ag ga- di pagkawili dahilan sa ag sigaw
yogkahiligan ay dinigig at pina- ay di nihi matagahin ay lumipat
hintulutan ng mga kastila; bilag sa is^ig pulo na malapit sa Hul(3.

buga ng paglalakbeiy na ite^^i- Ag ganitog pagyayari ay di mina-
Fatima ay nagtamo siya ng isag buti ng Sultan Mahomed at iii Is^

sulat buhat kay Bantilan na nag- rael na anak ni Ah Mudin, sapag-
sasabig si Ah Mudin ay pabahkin ka^ di nila niatiis na ag kanihig
sa Hulo, upang magharig muli lupain ay ariin ng mga banyaga;
roon at lumagda sa isag bagog ka- at naghanap sila ng isag kataog
sunduan ag dalawag dakog datig ikapagtataboy sa mga maggagaga.
magka|away na mga n oro at kas- At ag panahog ito ay dumatig



n'yaog bihagin ng mga kawal na

Ingles si Dato Tenteg, isa sa ntga

malalakas at pinaniniwalaag Dato,

at isa sa mga maiinit na araw ng

Marso niyaeSg 1772 nag makalaya

na si Tenteg/ay nakipagalam sa

mga ibag Dato na sina Dakula at

Zamaggo-Isaak, kasama ng ilag

kawal na sumalakay sa kinalaiag-

yan ng niga kawal na Ingles, at sa

ganitog sagupaan ay nag^igsitakas

ag mga Ingles sa mga bagkag lun-

day na pinaghabol ng mabibilis na

sasak^^ag moro. Sinikap ng Go-

bernador na Ingles m makipagka-

sundo, guni*t di tinalima ng mga

moro at sila ay ipinagtabuyan

at ^a pagtakas ay nagaiwan nila

ag kanilag mga sasak^^ah, mga

kanyeSn, baril at apat na puo . at

apat na libong piso,

Namatay si, Ali Mudin sa Hulo,

ng boog kas'yahag loob, sapagka^t

naitaboy niy^i ag mga manlulu-

pig sa kanyag bayan,

Si Aii Mudin ay nagig tudlaan

ng di kawasag paghaga ng kanyag

mga sakop.

•^
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RAHA SOLIMAN

pAGO nagigRahei si Solinian,

ay nagig katiilog muna sa

p^gagasiwa ng mga suliranin dito

saMaynila, ni Rahag Matanda,

Si Lakan Du!a na nanan^hanan

sa Tundo ay siya niyagkasama. Ito

ay nag kapanahunan ni Rahag Ma-

tanda nag taog 1570, Noon ay

isag pulutog nag mga sasakyag

kastila na pinamumunuan ni Mar-

tin de Goiti at Juan dc Saleedo

ag dumaog sa luok ng Maynila.

Niyaog unag datig dito nina Goiti

ay di sila nakalunsad pagdaka.

Ag Maynila, ay may matitibayna

mga muog at sila^y pinaputukan

at sinagupa.

Neibalitaan nilang isa sa mga
makapagyarihan doeSn ay si Soli-

man, kaya't nagpadala sina Goiti

rito ng sugo na nagsasaysay na

sila'y di naparito upag makidig*

ma kundi upag makipagkasundo,

at ag ganito^y tinugon sa pama-

magitan ng sugo, na ag Hari sa

Maynila ay nagnanasa rig maki-

pagkaibigan sa mga kastila.

Pagtaggeip ni Goiti ng pakli ni

Soliman ay nasok siya at ag kan-

yag mga tao sa ilog ng Pasig at

sila^y lumuns^id sa isag baybay na

itinakda ng HarL Sinalubog sila

ni Rahang Matanda at nakipagka-

may sa kanihi; pagkahban ng ilag
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sandali ay dumating s\ Raha So-

liu.an at nakipagkamay din guni*t

nagpasubali ng gayari: «Kami ay
nagnanasag makipagkaibigan sa

mga kastila samantalag sila'y ma-
buti ?a amin; guni't mahihirapan

sila ng gaya ng hirap na tiniis na

.

ng ibe'i, kailein ma't nasain nilag

kami'y alisan ngpuri».

Pagkaraan ng ilag araw si Goiti

ay nagkulag sa pagkakaibigan sa

pagpapaputok ng kanilag kanyon,

at si Ralia Soliman ay napilitag

magbago ng kiIo5. Ipinawasak

nito ag mga sasakyah nina Goiti at

ipinapuksa ag kanyag mgakawal.
Napakabuti agpagtataggol sa mga

kuta at di nagawa nag mga kastila

ag makapasok agad, guni't nag ma-
ga^alanta ag mga tao ni Soliman

at maubos na ag niga punlo ay na-

pipilan din. At nag makuha ng
mga kastila ag Maynila ay sinala-

kay ag bahay ni Soliman at dito'y

natagpuein nilei ag isag mainam na

gusali, maiinam na kasagkapag si-

gay, mga damit na maririgal na

nagkakahalageing may 23.000 piso

Hindi nagtakSl'I kailan man si

Solinuin, gaya hg ipinararatag sa

kany^i ng mga kastila. Siya'y

tumupad lamag sa kanyag dakilag

katugkulan na makibaka sa sino

mag n^agndnasag sumira ng kan-



yag kapurihag pagkahari, at yaya«

mag ag mga kastila ay siyag nag-

pasmula ng pagbabaka, ay siya

ay nagtaggol lamag at natalo,

guni*t hindi k^ilan man nagtaksil,

Ag kanyag pagibig sa sarilig

Lupa ay nagudyok sa kanyag m^-

kibaka at siya ay nakibaka dahi}

•doon,

Kug saan makikitag ang pagguho

ng kaharian ni Solim^in ay utag

sa kagahaman ng isag lahig mag>

aalipin; sa isag pamahalaag pina-

gagalaw ng lakeb ng lakaie; at di ng

lakas ng katiiwiran,

Kawawag bayag maHliit na H-

milupig at ginagahasa ng malala-

king bansa,

Ag daigdig ay patugo sa pag-

unlad^ at buhat niyaog i9i4 na

gahasain ag Belhika, ang malala-

kig Bansa ay nagsasapi at ipinag-

taggol ag katwiran ng maliliit na

bayan, Panibagog kilos sa daig-

dig na buga ng mayamag diwa ng

dakilag Wilson sa kaamerikahan.

II



RAHA LAKAN DULA

OI Raha Lakan Dula ay isa sa

mga lalogbantognanamuno

srBayanngTundeS. Siya ay isa sa

n gakasanggunini Raha Matanda,

si Lakan Dula ay siyag Pamunuan

rg panah(3g sinei Legaspi ay du-

maog sa atig lunsod, niyaeg taog

l57l. Nag sumapit si Legaspi sa

atig Lupain at lumunsad sa Tundo

ay natagpuein niyag dlto^y nagha-

hari ag kapayapaan, namamayani

ag matatalinog mga batiis, at may
matitibay na muog na panaggol sa

magagsisisalakay.

Kinikilaleig Hari rito si Lakan

Dula ng mga kanugnog na lupain,

at ag kaniyag nagasasakupan ay

bumabayad sa kanyai ng buis at

lagig tapat sa kanya, magig sa ka-

payapaan at magig sadigma/ Ag
mga sasakyag insik at Hapon na

dumaog dito ay ])awag A.agbaba-

yad ng buwis kay Lak^in Dula,

bago lumunsad at magalakal sa

tagarito.

Kinila'a rin namein ni Legaspi

ag kapagyarihan ni Lakan Dulk

at gumawa sila ng Sagusapan at

pagkaran ng ilag panahon s' La-

kein Du'a ay nagig kakampi ng

Espana. Tumulog si Lakan Du!a

sa pagtatatag dito ng mga tahanan

ng mga kastila at pagkaraan ng

12

ilagpanahon siya at ag kanyag

mga anak ay napabinyag na lahat,

Ag pagalag iginawad kay Lakan

Dula ay Car!os.

Niyaog taog i574 na ag hipaig

ito ay salakayin ni L^maog, isag

insik na tuli&r.gdagat, ag Rahag

ito at ag kanyag mga anak ay na-

kilabag kakampi ng mga kastila sa

mga insik na nagsisalakay: Napa-

urog sina Limaog ngmga kampon-

ng Raha Lakan Duhi at ag mga
ito ay nagtatag ng kanilag kahj|-

rian sa Paggasinan at do6*y pinag-

usig siia ng hukbo ni Lakan Dula

haggang napatayan sihi ng kay ra-

mig alagad at naitaboy sila sa la-

bas ng mga lupaig sakeSp ng Ra-

heig Tagalog na ito na nagpaklta

ng gayon na lamag tapag.

Si Lakan Dula ay nagkaroeSn ng

tatlog anak na lalaki at siya at ag

kanyag mga aneik sa kapanahunan

ni Lavezarts niyaog i572 haggag

l575 ay patuloy silag nag g katu-
,

kalulog sa pagpapalaganap ng ka-

kristianuh^n ie:a Kagayan, Kamari-

nes, at Zambaks; ag kanyag apog

si Makapagal ay isa sa lumitaw sa

tanein niyag mga kamaganak, Si

Makapagal sa kanyag katapatan sa

Espana ay ginawag «Maestro de

Campp» at pagkatapos noon ay



nag'g Heneral siya sa Apalit,

Aray'at at niga kabundukan ng

Zambalcs.

Nag magkaalit ag mga kaf)am-

pagan at mgapaggasinan ay di na-

apula, samantalag hindi namagitan

si Makapagal; at nag mulig su-

malakay ag mga insik sa kapana-

hunan ni Heneral Kigueroa ay hi-

nigi ag tulog ni Heneral Makapa-

geil at ito ag huriiaw i sa nagsis sa-

lakay.

Sa pagkilala sa dakilag tulog ni

Heneral Makapa'gal sa Espana ay

si]a*y tinimawa ng mga kastila sa

an(3 mag bayarin sa Pamahalaan

at ag lahat ng kanyag kamagana-

kan ay gayon din. Ito'y namarati

haggeig sumapit ag taeSg i883.

Si Rahei Lakan Dula ay isa sa

mga lalog kilalag hari sa kapana-

hunag yaon ng atig kasaysayan.

Nagig kakampi siya ng mga kas-

tila sa pagka't naniwala siyag ag

mga kastila ay magigig tapat sa

kasunduan at pagako, Tumulog
siya sa pagsalasa sa nagsisalakay

na mga insik dahil saag mga yaon
ay nagnanasag maghari rito at sa-

kupin ag kanyag agkan; at lagi

s'yag tumulog sa pagapula ng

mga himagsikan, sapagka*t inaa-

kala niyag ag gayon ay nagguguho
lamag ng kapayapaan ng kanyag
mgasakop.

Kug ag mga kastila ay hindi tu-

mupad sa pagako at sumii a sa sag-

usapan, ay hindi kasalanan ni La-

kan-DuIa; kasalananng kasakiman

na naaayos sasimulain ni Bismark
na ag maliliit ay talagag kakaiiin

ng malalaki,

Samantalag hindi naghaharl ag

pagkakapantaypantay ng mga tao

sa har^ip ng katuwiran at ag kawa-

gasan ay isag kabaitag nasusulat

lamag at di ginagampanari n^ la-

hat at bawa^t isa, talagag ag kapa-

ganiban sa mga mahit na Bansa
ay lagig nakabala.

Ito ang dakilag gawain ng mga
tao ng Daigdigan.

Ito ag smulaig nasag pairalin

ng dakilaig Wilson nag siya'y ma-
magitan sa nagiinapoy na digmaan

sa Europa,.

Ano ag malay natln kug yaon

din ag magig matibay na saligan

ng ganap natig kasarinlan.
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TOMAS PINPIN

T AKK] kapabayaan at kapaba-

yaeig lubliag puniipiiisala sa

alig pagkabanseig linag ag pagya»

yarig ag atig niga dakilag tao ay
nalibig sa liniot at walag na^^ukol

kahit na liapyaw nian laniag na
pagbabalita sa kanilag niga ka-

bantugan. Ag limbagan ay isag

dakilag biyaya sa katauhan, sa

pagka't tunay na niabisag katu-

log sa paglalaganap ng niga niit-

hig buga ng niga kisiap ng diwa
ng tao guniH katakeitaka mandin
na ag kaunaunahag manlilimbeig

dito Sei Kapuluan ay hindi naka
pagf)apamanasa atin nghalaw man
lamag ng .kanyag buhay, suba-

li^t gaya ng ag mga dakilag pag-

yayari ay nagiiwan ng mga da-

kilag bakas gayon ag nagyari

sa atig kababayag ito na pinag-

uukulan gayon nitog maigsig ulat.

Ag limbagan ay isag dakilag

biyaya sa katauhan, biyayag ma-
bisag katulog sa paglalaganap ng
n.ga kahagahagag kislap ng diwa
na higit sa dagidab na sumasaka-
alaman ng lahat at napapanatili

at nagagamit at sunodsunoran sa

kapakanan ng katauhan.
Kug ag limbagan ay is^g tunay

na biyayasa katauhan, disapala ay
karapatdapat na pagpugayan at

handugein ng isag ganap na pagtu-
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rig ag mga taog nagakatulog sa

pagpapalaganap niyaein. Si Tomas
Pinpin, sagayon sa mga kasulatag
amig nasuysoy ay siyag kauuauna-
hag Tagalog na naglaganap ng
h'mbagan sa dakog ito ng daigdi-

gan.

Kilalei at nahihigigan na siya'y

iseig Tagalog at kaunaunahag man-
lilimbeig dito sa Kilipinas at 7a-
galog na may diwag linag sa iti-

nitimpalak ng kaunaunahag akhit

na «Librog Pagaaralan ng mga
Tagalog ng W ikag Kastila» su-

bali*t hindi nakikilala gaya rig

maiaog di nabalitaan ag kanyag
pagalan, sa pagka^t walag nag-
ukpl sa kanya ng isag karapat
dapat na gunita.

Ag ganitog mga kapabayaan ay
di dapat mamarati, sa pagka^t
lubhag pipinsala sa atig pagkaban-
Seig kasalukuyag tinatawaran at

ayaw kilalanin.

Nguni^t sino si Pinpin? Kailan
siya ipinaganak? Saang bayan siya

Sumibol?

Mga tanog na di mattigon ng
tiyakan at walag mga kasulatan
maturol yayamag ag karamihan
ng mapagsaseigguniag talaan sa
mga Simbahan^ ay nalipol at na
waldas ng atig mga himagsikan.
Hindi maaarig; malimutan, hindi



dapat malimutan ag niga dakilag Paginay, sakop ng-Bigaa, Bulakan.

gawa hg niga lalo pag dakilag tao Saan mag bayan sumilag si Pin-

na gaya ni Pinpin. Sa kanyag pin, ay nakasisiya na sa amin ag

akhit ay matiti.yak ag kanyag matiyak na siya*y isag Tagalog

sikheiy na tayo'y makawatas ng at siyag kaunaunahag manunulat

nagamiminuno sa atin at ng sa na naghandog ng isag mahalagag

gayc3g paraan ay tahas natig ma- akhit ngsinig, sa kapakinabagan ng

kilala ag kanihig uri, karagalan at kanyag mga kalahl.

diwa dahih'in itog sukat na, upag Utag sa masikap na manunulat

si Pinpin ay makintal sa puso ng na si G, Manuel Artigas, ag muh'g

tanag pilipino at magsikap na pagkahmbag ng «LiBRONG Pag-
' siya*y makilala at pag-aaralan. aaralan ng Mga TAGALOG NG Wi-
Umano'y tubog. Abukay, sakc3p kangKastila» sa kanyag «La Pri-

ng halawigag Bataan niyaeSg la- mera Imprenta en Fihpinas» at

lawigan pinakipamuhayan haggag doon ay mababakas*ng mga mairu-

sa huhg sandali ng atig dakilag gin sa mga kabantugan ng atig mga
Balagteis; niyaog halawigag sini- kababayan ag mga mahahalagag
bulan ng isag utak na hinagaan ng aral ng atig Pinpin sa kanyag ma-
Daigdig na haggag sa kamatayan halaga at panganay na aklat na
ay pawag karagalan sa kanyag m'ay gayog uri na kabantugan ng
buhay ag idinudulot sakanyagsa- panitikag Tagalog.

rihg lupa, ng kagalag-galag na Sa kanyag pagkamanhhmbagay
Arellano. natitiyak na siya ay nagig isag

Sagayon sa is^ig aklat na kan- matapat na aralan ni Pari S. Jose,

yag sinulat, si Tomas Pinpin ay at sa isag maigsig bugso ng pana-

taog Bataan, datapuwa^t di matu- hog ikinatatag dito ng hmbagan
rol nag tiyakan kug ahg bayan sa ay nakapaghandog agad ng maya
Bataan ag kanyag kinakitaan ng magbuga ng kanyag diwa. Niya.6g

unag liwanag; kapabayaan^ ng atig 4.610 na limbagin ag kanyag aklat

mga paganay na sanhi gayon ng ay nagtamo, ng mahigod napapuri
kapinsalaag ito, baga mag di iihin ni Pari Roque Barrionuevo sa kan-
ag nagsasabig ag kababayag ito ay yag mugkahi lipag bigyagpahintu-
tubc) sa bayan ng Abukay. lot at sa ilag kataga ay kalakip
Tahagag ag mga dakilag tao ay itog: «Y es mueho de estimar por

pinagaagawein ng mga bayan, ga- ser su autor un natujal tagalog.»

ya hahmbawa ng nagyayari sa atig Siya ag nagig Patnugot ng unag
Balagteis, naanag mga taga Udyog Hmbagan dito sa Pilipinas magbu-
ay anak ito ng bayag yaon, baga „ hat niyaog taog 1610 gaya ng
mag agmga kasulatag natunton ng matatalunton sa «Arte y Reglas
masipag na manunuysoy na si G. de la Lengua Tagala» at ag gani-

Hermenegildo Cruz ay tumitiyak tog tugkuhn ay ginamp^nan niya
rta ag atig Makata ay tubo sa hanggag sumapit ag taog ^i63o,
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at nag luitiipas ag ilag panahon ay

lumipat siya sa Limbagan ng mga
Parig Hesuitas niyaog i637 hag-

gag i639.

Si Tomas Pinpin nga sagayon
,

sa mga natataluntog balita ay j?i-

yag matandag kapatid ng atig

mgamanlilimbag na di nagaksaya

ng panahon at nagig saligan ag

katiyagaan haggag sa magig isag

dalubhasag tagapagpanuto ng kan-

yag mga kapanahon gaya ng ma-

kikita sa katagag amig sisipiin di-

to sa kapakinabagan ng am'g mga
mambabasa: «Di baquin ang lang-

gam ay naeararating sa eaeaongin

ay bahaguia ng maealaead.»

Mahalagag aral na magagawag
isag mainam na saligan upag sa-

pitin ag alin miig matataas na in-

dayog ng pagarapin.

At itog sumusuneSd; «ay laloring

iquinapagpilit nang loob eong ta-

yong lahat ay paraparag maea-

alam nang uieang Gastila ay ang

ealoloua nating ay nang maqui-

nabang sa P. Dios nang Ganyang
mga Auaauang marami».

Kug saan mapagkikitag sa kan-

yag banal ngi pananampalataya ay

di niya nahgtaan ag mga kalahi

ria di makinabag ng biyaya noon.

Kug ag hagauna sa atin ay

nagsikap na magpamana sa mga

sun.isibol ng bahagya man lamag

ulat tugkol dito sana*y napagara-

lan natin gayon ag mga dakilag

halimbawa sa atig kapakinabagan.

Kug iseig araw ay makasapit

ka giliw na mambabasa sa

Liwasag Ccrvantes at doon ay

makita mo ag isag bantayog ay

masdan mo si Pinpin na naka-

pako ag matei sa lupa at tila

rnay mahalagag bagay na ina-

aninag; inaapa niya marahil kugag
nagig buga ng limbagan sa kan-

yag tinubuag lupa ay nagig isag

biyaya 6 naghatid sa kapaganya-

yaan. Nalalanuin niyag ag limba-

gan ay isag mabih's na pakpak ng
diwa upag ag buga ng kanilag mga
likha ay magtawirag walag paga-

nib sa malalawak.na karagatan ng
daigdigan, nalalaman niyag ag
lin beigan ay isa'g mabutig paraan

upeig ag lahat ng mga pagyayari

ay huwtig maliblibsa magagsisisi-

bol na eiapuhin, at ito ag kanyag
ginawa kug kaya kahit hapya^v,

ay siya*y at g nababalitaan gayon.

Nguni*t didapat makaila sa atin

ag pagyayarig ag limbagan ay
isag mabisag katulog sa paninirag

puri. _ -^ - _ -^

Nariyah ag i sag taog nagpag^il

sa kapakinabagan ng kanyag ba-

yag tinubuan.

^
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Francisco Baltazar (Balagtas)

TTINDI maaarig suniulat ng

ukoi sa panitikag Tagalog

nag di babaggitin ag pagalan ng

dakilag Makata ng Wikag Taga-

k)g, ng Harj ng mga niagaawit,

na si Francisco Baltazar.

Ag maykatlia ng «FJorantc at

Laura» ay isa sa mga napill at

nanmkod na higit sa isag manig-

nig na tak\ at karapatdapat na

mapapilig kina Goethe, VirgiHo,

Dante AHgieri na pin/pigig ngmga
«Diosa» sa kanyag duiag, na di

nadeidaluhan nino man kundi ng

.
i7



niga tunay na diwa laniang ng

niga lahi.

Si G. I lernienegiUio H. Criiz ay

na^^ukol sa kanya ng isag niahak'i-

^eg akkit na katataluntunan ng

kanyang inga lalog lihim na i^inag-

daanan at buhay. Si G. l{pifa-

nio dc los Santos Gristobal sa

pagsasalin ng kanyag «Florantc

al I.aura» sa wikag kastila

ay naninop ng boog panttikag

Taga'og inagbuhat ng 1593 hag-

geig 1886, upang sa gitna ng ma-

sayag halamanan ng panitikag

Tagalog ay pagitawin siyang isag

mabago at kahagahagag buhiklak

noon na ag samyo ay wa]ag pag-

kapawi.

Sa panititikag Tagalog ga ay .si

I>alagtas ag dakilang teiglaw at

sa mga tilamsik ng kanyag li-

YYeinag ay sukat mabuo ag lalog

maririkit na kathain. Siya*y ipi-

naganak niyaog ika 2 ng Al^ril

ng taog 1788.

Anak palibhasa ng^ mga tunay

na Tagalog, si G. Juan Balagtas

at Juana Cruz, at kumita ng unag,

liwanag sa mga lupaig Tagalog.

Sa Paginay, Bulakan, ag sigaw

dito na lumilikha ng mga tulain

ay gumisig sa kanyag diwag si-

laganin na umawit tuwi na; guni/t

isang pagaawit na nagbal)adha

ng mga dakila at lagig kapana-

hog mga aral, gaya ng sabi

ni G. Lope K. Santos, na ag kan-

yang n^ga kataga sa «Klorante»

ay isag ebanhelyo sa mga agkag

Tagaiog na naninirahan sa mga

tagog nayon nit()g Kapuluan. Ag
«I^lorante» ay inawit, binasa, pi-
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nakiggan, at tinandaan, inuli'tulit

na tandeian at awitin n^ nagakari-

gig na di marunog l)umasa, upang
mateindaan at tuwi na'y taluntunin

at paganihan ang kanyag maya-
mag diwa ng ika|)apanuto at ika-

pagigig mapalad ng madla.

Ani Mariano Ponee, y\ Balagtas

ay «ag Prineipe ng mga Makatag
Tagalog», at ani Dr. Josc RizaK

nag tukuyin ag kanyag walag ka-

matayag awit: «Ang Klorante ay

isag katha sa wikang Tagalog, nag
kapanahunag ag wikag Tagalog ay

lumuhisog at dumidiga!».

Nagaral si Balagtas gaya ng
laheit ng mga tubo nto sa atin

ng mga unag dako, sa «Gartilla»,

«Misterio», «Trisagio» at «Doe-
trina Cristiana», mga aklat na gi-

nagamit sa mga unang bugso ng
pagaaral nag kanyang kapanalui-

nan.

Anak dukha palibhasa at iniwi

sa duyan ng karalitaan, ay di na-

gaweig linagin nag gaya ng kan-

yang hilig ag sarilig muni at na-

pilitag ag lakas niya ay ilakog

agad, at yamag walag aneS mag
katagiag gawain na mapagukulan

sa paggagdog buhay, ay mmabu-
tig masok na alila sa isag mag-

anak sa Bayan ng Tundo, malapit

lamag sa kamaynilaan (Atenas) (i)

na kug saan ninanasag tuklasin

ag mga unag balita ng karunu-

gan. Bukeil palibhasa ang kabai-

tan at pagkamasunurin, biyaya na

ikinapatagi tuwi na ng mga salat

(O Sa f<'loranie: "Ipinndiila 51U0 sa Aie-
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sa ginhawa, ay kinalugdan siya Mandig (Agapita Bernardo Rivera)

ng kanyag mga paginoeSn, at siya at ag balitan Husen Sisiw na lu-

kinaligag tulad sa anak na tunay, beSs masasabig siya niyag unag

Pineipagaral siy^i sa Paaralag San pinag])aragalanan ng kanydg ki-

Josc\ at doc3'y kinaparsinan siya rathag awit bago hmtagin,

ng iseig sibol na katagian sa pag- Sa atas ng hkas na pagnanasag
tula at iseig di karaniwag talino tumukhis ng kaligayahan sa silog

na ikineiii-ahal sa kanya ng mga^ pg ibag ]ag.t ay tinawid niya ag

'GureS roon. luok ng Maynila at nanirahan siya

Niyaog 1835, ay nanahanan siya sa Balaga at nasok na tagasulat

sa Pandakan, at binata siya sa Hukuman^ at sa mga pista ng

palibhasa, ay linigalig ang kan- bayan sa mga nayon at lalawi-

yag pusc) ng himalag ganda ni gag karatig ay napabantc>g siyag

M. A. R. (Maria A.^uneieSn Riyera) lubha sa kanyag mga maririkit

isag meigandeigdalagagTagalog na na «Moro-moro» na siy^ig tagig

kinabalisahan ng tanag binatag libagan ng mga panahog yacjn.

kapanaheni, Niyaog 1842 ay lumipat siya sa

Dayo siya palibhasa sa bayag . bayan ng Udyog at dito tinamaan

Pandakan, ay pinagimbuluhan s'ya ng kany^ig malas ag isag babaig

ng mga binatag binihag din pumiikaw na muli ng kanyag puso

ng kagandahan ni Maria, at ag si alig Juana Tiomgbeg, isag ma~

niga kabasagal (Adoltb sa kanyag harhkag babai na nabihag ng kan-

awit) ay lumikha ng mga pakana yag mga tula at panambitan at

na kanyag ikapapahamak hanggag kaiiyag sinumpaan ng isag wag^is,

^Nya'y masadlak ^a dilim ng isag dalisay at di magmamaliw napag-

kakilakilabot na bilanguan, ibig,

Sa palihag ite-) ng hirap, na kug Anag kanyag mga anak na na-

saan linilikha ag mga dakilag bubuhay pa hagga gayon na di-

keilolwa, ay dito binuo ag walag nalaw kog sadya upag makilala, ay

kamatayag «Ploaante at Laura», naririnig, nila, umano, sa kanilag

tulad kay Yiotor Hugo ng Kran^ tatay kug naninibugho ag kanilag

eia na sa kadiliman ng isag bi- nanay, na ag M, A, R. sa «Flo~

lagguan sa Bruselas kinatlia ag rante» ay hindi Maria Asuneion

isa sa kanyag mga dakilag aklat Rivera, na lubhag pumupukaw ng
na pinamateig «Napoleon, el pe-- kaligaligan ni alig Juana, kundi

queno:» Maria Ana Ramos, Kug saan ma*

Nag tamuhin niya ag laya ay pagkikitag ag Makata ni Laura

nanahanan siyeig muli sa maka^ ay natututo rig mamagka sa da-^

saysayag bayan ng Tundo, at dito lawag ilog,

ay nakilala niya ag isag babaig Si Francisco Balagtas, ay nagig

gurc) sa sinig ng pagtula, si alig maginoo sa bayan ng Udyog, at
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siya'y nagtagleiy ng* riiga katug-- Mag^\a]ita ng naiu'ikol sa kabu-

kulag '<Jucz Mayor de Senientera» hayan ng dakilag Hari ng Tukag

at «Teniente Maygr>;>. Tagalog ay nagagahulugag gu>

Sa iseig ka{)uj-;ukc»n ng lool) ay mawa ng isag makakig kasaysa-

ginupitan niya ng huhok ag isa yan, sapag'ka't \vaJag (kakilag buga

niyag ahlag habai , na nagig daan ng lahat ng tanyag na panitik

ng isag p^anibagog paguusig sa na hindi kumadlo sa mga dakila

kanya at nudig idi.nalaw sa ma- t^iyag sinudain, wah'ig kahklikhk-

papanglaw na sihd ng bilagguan. hkag nayon na liindi umaawit ng

Ang ibon ay kahit piitin sa kanyag «Florantcv; walag sag«

isag kulugag bakal ay di napipi- gol na iniwi sa lilim ng lagit ng

gilag umawit, at si Balagte'rs ay Pilipinas na hindi ipinaghele ng

gayon, sa loob ng napipinid na kanyang mga magngandag tuki;

bilaggtian na pawag paglaw ag walag dakilag hatol na ig.nawad

naghahari, pawag nud<hag nagli- ag mga nuno sa kanilagmga ap6

lieik, pawag luha at kadalaniha- na hin^Ii sa simulain ni Balagtas

tian sa pagkakawalay sa mga ka- hinugot; walag an()mag paalaala

pilas ng buhay, sa gitnargbu- ng kaibigan sa kaibigan na hindi

hay na yaon, ag kanyag panitik nabaggit ag mga kataga ni Ba-

ay di naglumo at ag kanyag «La lagtas; ano pa't si Balagtas at ag

India l^legante y la Negrita amai?- mabutig gawi ay magkapatid

tc», ag «Orosman at Zafira» at iba na tunay. Kaaliwan ng nagalulu-

peig katha, ay binuo niyei roon, nos,, pambuhay sa naglulupaypay

at lumw^ir «^:a maliwanag at n.ag- iia puso, panuto ng iiagasa ka-

peiyaman ng peinitikeig Tagalog. malian, at dakilag guro ng hpig

Nag tamuhin niyeig pamuli ag Tagalog.

laya ay dinatnan niyag hug- Tinawag siya sa sinapupunan

hog na ag kanilag kabuhayan da- n l^athala niyaog ika 2o ng Fe-

hil sa nudakig usaj)]g hinarap ng brero ng taog 1862, guni't ag lu-

kanyeig asaw a, at salamat sa kan- nignig ng kanyag walag kahu-

yag mga katha ay nabigyan niya lihp na kaisipan ay tunuitaglaw

ng maginhawag kabuhayan ag pa hagga gayon sa atig panitikan

.marami niyag an.ak na nagagai- at tatagh'iw haggag sa bukas ng
lagan ng kanyag aruga. * atig \\\)l.

^dpA^ 3^tf
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DAHONG LUGAS NG
FLORANTE'

Sa loob at labas ng bayan eong saui

caliluha,i, siang nangyayaring hari

cagalinga,t, bait ay naluluganii

ininis' sa hueay ng dusa,t, pighati.

Ang magandang asal ay ipinupueol

sa laot ng dagat ng cutia,t, lingatong

balang magagaling ay ibiriabaon

at ilinilibing ng walang eabadng.

Nguni.t, iay! ang lilo,t, masamang loob

sa trono ng puri ay ilinulueloe

at sa balang sueab na may asal hayop

ipabangong ineiensb ang isinusuob.

Caliluha,t, sama, ang ulo,i, nagtayo

at ang eabaita.i', quiiiii,t, naeayueo

santong catouira,i, lugami at hapo

ang luha na lamang ang pinatutulo.

At ang balang bibig na binubuealan

ng sabing magaling at eatotobanan

agad binibiae at sinisieangan

ng ealis ng lalong dustang eamatayan.

Oh! taesil na pita sa yama,t, mataas

oh! hangad sa puring hanging lumiHpas

icac?ang dahilan ng easam-ang lahat

niaring nasapit'eo na eahabagh^ibag.

Ipinahahayag ng pananamit mo
taga Albania ca at aco,i, Persiano

ieao ay eaauay ng baya,t, seeta co

sa lagay mo ngayo,i, mageatoto tayo.
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JOSE CRUZ (Huseng Sisiw)

batag pandigig, guni*t sa

niga mawilihin sa TulagTai^alogay

isagTalag napakaliwanag. Siya'y

nagig Gur(3 ng atig lialagtas sa paf>-

tula at laliat halos ng ni^^a binatag

kanyag kapanalion aypawag luniu-

hog sa kanya na itula ng niga \yd-

nambitan, liham, lowa, at .mga

p a 1 aba s du 1 a an n a to t o( >g h i n a -

gaan at pinapurihan ng kanyag
mga kapanahon,

Sa kanyag kabataan ay wala

siyag nadama kungdi {)avvag hirap,

palibhasa*y aueik dukha. Ag pin-

tuan ng Paaralan ay bahagya na

niyag napasok, at matagi sa pagu-

iiahig pagaaral na ginampanan ng

kanyag ali at sa isag tagig gureS na

nagturo sa kanya haggag 4.0 ano ay

walag masasabig, tinuklasan niya

ng dunog na naghatid sa kanya sa

dalubhasag tawag na talaisii) at

pasinumo > na sinunekl na Iagf ng
kanyag mga kababata

Uman()*y isag araw, nag si Huseg
S:siw ay bata pag wawaluhig taon

lamag ay nalilige) siya.sa isag-ilog

sa may tabi ng kanilag bahay at

nagmga sandalig ydon ay dalauag

I { c sw i ta n am a n ag k a s a 1 u k uydg
nagheihaneip ng tawiran upag pasa

il)ayo at si Husd^ ag'kinausap. Ag
mga Hesuita ay hindi marunog ng
Tagalog at si Huse sa tulogng kan-

22

yag pagkapalabasei ay nakapaki-

l)agintidihan sa mga banyagag ka-

usap sasarili nilag wika.

Lubheig nahaga ag mga Hesuita

sa katalinuhan at pagkamagalag
ng bata, kaya't nalibag na siya'y

kausapig mahaba rigsandali. Noon
ay Seidaraan ag isag tao at sa pag-

ka't hindi na.nagakapagpatuloy ng
pagtawid ag mga Par(>, ay inus'isa

na lamag kug sino ag batag kani-

lag nakausap, kug kagino aniik at

kug saan nagaaral.

«Siya—anag mga Hesui ta—ay
i^'eig ^batag-matanda ) lubhag ma-
ramig nalalaman, at mataas umih-

day()g ng pagiisip.>;

Nag si Huseg Sisiw ay inagbi-

nata na, ay (Hto na kinapaiisin^in

ng isag kainamag pananagalog,

malalakig kaisipan, mga lalag ng
diwa na nakagigisig ng pusog idl/p

kaya't halos inaakala ng mga ka-

nayon na siya ay isag tunay na
panteis na nakatatarok ng lahat ng
lihim.

Ii(')*y nagbuhat sa walag maliw
niyag pagbabasa ng mga Kaeaysa-

yan ng Biblia na natuturol niya

ag mga banhay na kailanganin sa

pagsasalita, na ikinapaghinala ng
madla na siya'y isag taog nkkata-

tar(ik ng lahat ng pagbabagog di-

naanan ng Daigdigan buhat sa

niula at mula.
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Natuto siyag magisa sa sarilig 31

kap ng Fi]osofia, Ganones, Tco!o-

gia at iba pag niga karunugan, ga-

yon din ng latin at griego, tagi pa

ng kastila na ginagamit niyag parag

sarilig wika, Dahih'in ito nag kug

bakir nag panah(3g yaon ay lubhag

maramig parig Tagalog ag suhia-

sagguni sa kanya ng kanikanihig

mga scrm(3n na paubayag ipinaba-

bago salwanya kug mayroon siyag

hindi mainaminna nasag iwast(3

May isag lalog himalag ginawa

si Huse^g Sisiw nag siyei'y anyaya-

han ng Kura sa Batagan na mag-

pahibas ng kanyag mga dula sa

Pista ng Bayan doon, at sabihin

pa ba, dinahi niyag lahat ag kan-

yag mga sipig yarl, na mga dulag

*bugang kanyag wahig pagal na

panitik at ipinagparagalan niya sa

Kura na piliin ag nasag palaba-

sin sa araw ng kapistahan, at sa

masamag palad ay walag napili

isei man ag Kura; guniH ipinakita

sa kanya ag isag «Kasaysayan» na

siyag nasagpalabasin, at noon din

ay binasa ni Husd^ at bo(3g tapag

na nagsabig «Hindi teiyo nuipapa-

hiya amog».

Dispiras na ng Pista ng Ba-

yan nagibigay sa kanya ag sipl ng

«Kasaysayan» at ag atig si Huseig
"^ Sisiw, pagkabasag saglitng kasay-

sayan ay tinipon ag kanyag mga
«eomediante» at isaisag inanasan

ng kanikaniyag sasabihin na tila

bumabasa ng isag dulag yari at

niisusulat sa wikag Tagalog.

Kinabukasan ay nasok sa kubol

si Huseg Sisiw at ang kanyag mga
sinanay na mga «eomediante» ay

naganupad ng kanikaniyag tugkeSl

sa dula ng boog kasiyahag loob

ng laheit at tagigtagi ag Kura na

lubheig namangha sa himahig yaon

na ipinamalas ni Hus(:g Sisiw.

At di lanuig ito ag katagian rii

Huseg Sisiw, Siya ay nakadidik*

ta sa Hmag tagasulat kug siya'y

nagmamadali; gaya halimbawa ng

kug may nagpapagawa sa kanya

ng ano mag katibayan, paanyaya,

sulat sa pagigibig at tula sa kara-

galan ni gayon at ni ganito, Pi-

nauupo niyag sabay ag mga taga-

sulat at sabay na dinidiktah^in ng

kanikaniya, ano pa't nakatatapos

na lahat na sabay at walag panag-

hihan.

Tinawag siy^ig si Huseg Sisiw,

sa pagka*t siya ay mahihgig ku-

main ng sisiw^ kaiian ma'y aay^iw

siya ng inahin 6 tandag; magig sa

mga guhayin ma'y Ueisa niya ag la-

log mura 6 wala pa sa panahon,

kug mak^iisip siyag kumain ngini-

haw na baboy ay ag kaniyag pi-

nipili ay ^ig pasusuhin pa halos.

At sa pagka't itc) ag kany^ig hima-

h'g laheit halos ng kanyag mga ka-

ibigan na nagkakautag ng loob sa

kanyag magpasulat, ay dinadalhan

siya ng s:siw na lalog pinakama-

taba. At sa pamagat na Hus(i^g

Sisiw siya nakilaha ng lah^it ng

kanyag mga kapanahon.

Si Jose Cruz ay tubo sa maka-

saysayag bayan ng Tundo at an^ig

marami ay siya ag talagag ipina

ganak na Makata. Nilag siya sa

mahwanag niyaog taog 1778.

UmaneS'y isag araw ay pinag-

dayo siya ng mga Pantiis at Da-
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Iiibliasi ng kanyag panahon upag Anag niga niatatandag amig na-
niakilala ag dakilag Makata at pagtanugan, si niag Huse ay
Guro nina Balagtas, sa «Klorante;^ lubhag .niaigat sa kanyag niga su-

at ni Ananias Zorrilla sa «Dania lat at kaikin nia'y ihndi siya na-
Ines» nina Juan at J^rudcnci.o Fc- siyahan sa niga hinahangaan na
lieiano sa kanikig «Loeo por cl ng iba na kanyag niga katha,
vicnto)^, «D. Alcjandro at Don dahilan ito ng kug bakit iilan ag
Luis», «Atamante at Manople», kanyag «Gorrido» na nakilala at .

«Jason at Medea», at Dn. Gon- ito^y ag «Gk'irita», «Adeka at Flo-
zalo dc Gordoba», at kaluguyo at rante» at «Teodoro at Clavcla».
kagi nag sinanibit ni alig Man- Tugkol sa niay niahigit na kug
ding (Agapita JkM-nardo I^ivcra) ikig daag «Goniedia» at «Duk\»
na tanugan ng niga manunulat ay nagigibabaw ag mga it6: «La
noon ay nagyari ag ganitog sa- Guerra Civil dc Granada,» «Her-
S^^^*^J^- nandcz, at Galisandra», «I^eyna
—Mag Huse, saan p6 naroon ag Eneaatada 6 Gasamiento por fucr-

mga akleit ninyogsaggunian? ~ za» at «I^odrigo dc Vivar».
—Mga Ginoo, ag aklatan ko p6 Si Iluseg Sisiw ay nagig Ta-

ay ag sarilig pagiisip. Inaakala gasuri ng niga «Comcdia» at «Du-
ko p6 na hindi kailagan ag isag la» na itinataghal sa «Teatro dc
mayamag akk'itan kugdi nasasaulo Tondo» na ari ni G. Domingo
ag mga linalaman noon. , Cclis. Ag alin mag «Dula» 6
Kug saan niapagkikita na si «C6mcdia>> na kai^yag bigyan ng

Huseg Sisiw ay isag dalubhasag «subali» ay hindi natataghal do6n.
palalo, sanhi marahil nag hindi Ag kanyag pabiya ay walag tutol

niya ikinapagpalimbag ng kan- at iginagalag.

yag mga katha.
.

j"
' - .

•

«Ah Sayang na sayang, sayang nang ,pagibig

sayang nang sinsing eong nahulog sa tubig

eung ieaw dinlamangang makasasagip,

mahangay hintin eong eumati ang tubig.»

It6 uman6 ay kanyag tinula ng At nag isag kata6n ay tinu-

inip.nainip na ng kahihintay sa g6n siya ng isag de-llaga na «Mag-
iseig katipein n^L di dumal6 sa tag- sabi po eayo sa aquing mga ma-
puan. gulang», ay tinugon pagdaka ng

Si Huse ay lagig pidagdamu- isag tula na gayari:

tan ni Kupido.
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Sa ^qu,i, huag nio nang niatuimatuiranin

na may magulang eang dapat sianguniin

di 'baquin si Gristo ay naeapaghain

ng Langit eay Dimas, di may magulang din?

Teitapu^in namin ag ulat na pa^san ng halimuyak 6 sa kawi-

ito sa pagsipi ng ilag tula ni Hu- liwilig tinis ng kanyag kudyapi

seg Sisiw bilag alaala sa kan- na napapawi sa pakinig. pag-

yag kabantugan, nag huag mdtu- kalipas ng is^ig sagHt na pagka-

iad vsa bula na» ginahasa ng ha- aliw at pagkawih.

gin; sa bagog panandaliag hni-

Oh eaauaauang fc)uhay co sa iba

Mula at sapol ay gumiHo giho na

Nguni,t, magpangayon uaeas man ay di pa

Nageaeamit tungeol pangalang guinhaua,

Ano,t, ang ganti m(3ng pambayad sa aquin

Ang aco,i, umasa,t, panasanasain

At iHnagae mong sabing nahabihn

wSa langit ang aua saea co na dinguin,

Ang auaiug langit at aua mo naman
Nageaeaisa na eaya eung sa bagay?

Banta co,i, hindi ri,t, sa aua mong lunay

Iba ang sa langit na naibibigay.

Ano ahgganti mo sa taglay eong hirap.

Sa langit na hintin ang maguiguing habag?

Napalungi namang palad yaring palad

Sa ibang suminta,t, gumiiio ng tapat.
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P. PEDRO PABLO PELAEZ
T SA sa mga lalog pahani na tao

niyaognagsasapol agdaanag

taog lumipas, .si Part Pedro Pclacz,

Doetor en Teologia, na, paguuku-

lan ngayon nitog sapyaw na ulat,

bilag pabunyi :^a kanyag kada-

kilaan at mga pagliligkod sa Ti-

nubuag Lupa, sa abet ng gala-

wan ng kanyag pagka Pare.

Samatuhig lalawigan ngLaguna
ay dito sumilag ag marilag na

si Pare Pedro Pablo Pelaez, at

anak ng mga litaw na tao. Ag kan-

yag ama ay kasalukuyag Alkalde

mayor niya(5g ika 12 ng Hunio

ng taog 1812, na siya'y iluwal

sa maliwanag. Inalo nga si Pare

P(;dro Pelacz sa duyan ng kagin-

hawahan; guni*t sa buhay na ito

ng mga pagbabago ay kanyag

dinanas ag lahat ng mga dapat

danasin ng mga laruan ng palad

at siya*y naulila sa maagag pa-

nahon ng kanyag kabataan at, wala

nanuig gaanog naiwan sa kanyag

pamana, ag amag pumanaw, ka-

ya*t sa panahon ng kanyag pag-

aaral ay di gagaanog pagsasakit

ag kanyag tinawid bago namulat

ag kanyag kutad na muni sa ma-

lawak na galawan ng karunugan.

Maglalabig isag taon pa lamag

siya ng masok sa Paaralag Santo
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Tomas sa pamamagitan ng «be-

ca» dahil sa karagalan ng kan-
yag mga magulag at ag panahon
ng kanyag ipinagaral, ay siyag

nagig saligan ng pamagat sa kan-
yag Pantas at Dalubhasag Pare,

na iginawad sa kanya sa pana-
hon ng kanyag pamamayani sa

buhay na ito ng mga dalamhati.

Boog kasyahag ioob na tinamo
niy^i agkatibayag «Baehiller en Fi-

osofia», «BaehiUer en Teologia»,
at «Lieeneiado en Teologia»; Ka-
parahunan noon ng balitag Pantas
na Parig kastila n'a fi R. P. Fran-

eiseo Ayala^.^ di nalaunan at ti-

naggap ag katibayan sa pagka
«Doetor en Teologia», kataastaa-

sag karunugag mahihintay na
kamtin ng isag Pare.

Dahil sa di niya karaniwag ka-

pahaman ay nakasapit siya sa Koro

ng Katedral at tinaggap siyag

«Ganonigo de Graeia», gun 't hin-

di niya naamig siya'y mama-
lagi sa gayog parag limos na

katugkulan at eiya*y lumaban ng

peiligsahan, at tinamo niya ag

pamagatna «GaneSnigo Magistral».

Siya'y may mga kahilihilig

mga sermon na lubhag hinagaan

at kanyag ipinalimbag sa Madrid



niyaog 1863, sa kahiligan ^ ng
kany^ig mga ka^amahan na nag-

nanasag magigat ng kayamanag
yaon ng kanyag diwa.

Sa i)agka <^Prcdicador» ay na-

pabantog ng gayeSn na lamag si

Pare Pclaez, at sa kanyag walag
tilag pagaaral ay tinamo niya ag

mga katugkulag «Jucz Apostoli

co», «Gomisario Subdelegado dc la

Santa Cruzada» at «VicarioCapitu-

lar cn Sede \^acantc» sa Siudad

ng Maynila. Anag isag pahayag

ng «La Patria» tugkol sa Pareg

it(3: «Ag mga karapatdapat na

mga Prelado na sina E^emo. Se-

iior D. Jose Segui at Jose Arari-

goren ay nagpahalata tuwi na ng
pagtatagi sa kakayahag hindi ka-

raniwan ng mga hiyas na ito ni

Pare Pedro Pelaez, at itinagi si-

yag pinagsaggunian tuv.i na, la-

log lalo na ng Preladong si G.

Arangoren at siya ag kalihim

nito.

Yaog dakilag utak na napa*

bantog at nagtaas ng gayon na

lamag sa kanyag lipl^ ay pinin-

sala niyaog lindol ng taog 1863

nag gumuho ag KatedraL Nania*

tay siyag gaya ng irag bayani

sa kapanahunag ag kanyag kari-

lagan ay sumisikat, guni/t ag kan-

yag alaala ay lagig sariwa tuwi

na sa kanyag mga kababa

yan. At sa «Univcrsidad de Santo

Tomas» bilag alaala sa kanyag

kadakilaan ay ginawag pahiyas

ag isa niyag malakig larawan,

sa kanilag «Gaieria de Ilustres per-

sonalidades» na iniigatan sa bul-

wagan ng nasabig Paaralan, bilag

taglaw marahil sa nagagsisipagaral

doon.
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P. JOSE BURGOS

CA Pilif)inas ay iiiaraniig da-

kilag l^ayani at sa niga ito

ay kabilag ag huwaran ng niga

]\arig pilipino na si I)r. Jose Apo-

lonio liurgos.

Niyaog ika 9 ng Kebrero ng

taog 1837, ay suniilang sa maliwa-

nag ag amig pinaguukalan gayon

nitog halaw na dahon ng mga da-

K1LAN(; PILIPINO. Siya^y anak ng

Teniente ng Mili^^ya na si G. Jose

Hurgos at ni Ginag Kloreneia ni

Burgos, sa bayan ng Vigan, Ilokos

Sur.

Si Dr. Jose A. Burj^(^s ay nauii-

la sa kan)usmusan, at sa marub-

(l(3b na nasa ng kanyag mairugig

ina na ag kanyeig muni ay ma-

mulat sa mga dakilag aral, ay

sinikap ni aling Moreneia na ag

kanyag anak ay maipadahl sa
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Maynila, at palibhasa^y anak siya

ng isag Pamunueig IIukb(), aggay()g

nasa ay nagig isag pagyayari sa

tuV)g ng niga makapagyarihan ng
panah()g ya(';n. Siya^y tinagga|>

iig walaiig gugol sa l\iara!ag San
Juan de Letrein.

Ag kalalinuhan niyag di kara-

niwan ay nabuny«ig at sa taglaw

no()n ay kan}\ig napansin bata

pa man ag mga kahidwaan ng
pamamalakad sa Io(jb ng Paara-

lau. Pangulo siya palibhasa ng
tanag nagaaral na kanyag kapa-

nah(')ii kayei't kanyag tinutulan

ag gay()g Tli niya minabutig na-

I^ansin, nguni*t sa halip na din-

gin ag kanyag tutol, ay siya*y

itiniwalag sa Paaralaiu Ag unag
binhi ng kaapihan ay napapunla

sa kanyag i>us(').

Sa gitna ng gay(Sg kapinsalaan

ay naipagpatuloy din niya ag

pagaaral sa marunog na Parig si

G. Mariano Gareia liaggag siya'y

maihandag taggapin sa I\'iaralag-

nladla ni Sto. Tomas. Napatagi

siya ng gay^Mi na lamag at sa

kanye'ig mga sika]) ay napagkila-

lag tunay na alagad siya ng Kar-

denal Ceferino Gonzales, sa ka-

runugan ng <^Teologia> . Sa Paara-

]ag it() niya tinanu) ag mga ka-

tibayag i^agka <liachiller en Fi-

Iosofia» Doetor en Dereeho Ca-

nonieo» at <Doctor en Teologia.»



Nag matapo^: ag kanyag pag- ay tinaggap ng mga ito na parag
aaral sa Paaralag-madla ni Santo isag malakig paglait 6 paglapas-
Tomas ay nahirag siyag magig tagan sa kanilag karapatan, at ag
Patnugot ng Paaralag San Juan gay(3n ay nagig simula ng isag

de Letran at guro sa wikag la- pagtutol na pinamatnugutan ng
tin, wikag ay(3n sa mga manunuiat bantog na sl Dr. Jose A! Burgos.
ng panah()g ya()n ay ginagamit Isag kasuiatan ag pinasapit sa

niya iiag gaya ng paggamit ng Iispana na humihigi ng kataru^an
sarilig wika. para sa mga Parig napinsaia,

Nag siya^y yumakap ng katug- guni^t gaya ng mga lalog dakilag
kulag pagka Pare at ag kauna- gawa na di tuwi na*y nagtagum-
unahan niyag «Misa» ay kanyag pay ag kanilag kahih'gan ay na-

ganapin ay napilitan niyag biti- lupig ng kapagyarihan ng kanilag

wan ag tugkuHn niya sa San Juan mga katuggali, at ag gayog pag-

de Letran, guni't siya^y ilinipat yayari ay nagig simula na ng
na Patnugot ng mga nagaaral sa isagpipig paghahamok ng mga Pa-

Sto. Tonieis, tugkulig hindi niya rigpihpinoat ng mga Parig kas-

pinagtagalan at ag hinarap ay tila. Ika 14 ng Hulyo ng ta(5g 1870
ag kanyag pagka Pare. 'nag sinii Pari Burgos at Jose

Si Dr. Jose A. Burgos ay na- Guevarra ay nagpadala ng isag

gig pagahiwag Kura sa Katedral kasulatan sa Kapitan Heneral
nitog Maynila, nagig Mahistrado G. Garlos Ma. Latorre, sa mga pa-

at Pun() sa Katedral, Tagausig ng ratag na sa kanihi^y ibinuhat ng
Hukumag P^klesiastiko at Pagulog mga «regulares» at nagmumugka-
Pun(3 ng pagdiriwag sa Paaralag- hig htisin kug niayroon ga (5 walag
madU\ ni Sto. Tomas. «filibusterismo» dito sa%i^lipinas.

Nag taog i767, nag ag mga Pa- Sa gitna ng alimpuyog ito ng
rig Hesuita ay palayasin dito sa paglalaban ng isa*t isa, sa kabi-

Pilipinas, no(3n, ag dako ng Min- lag dako, ag mga Parig tubo rito

danaw ay nasa kamay i.g mga sa atin. at sa kabilag dako ay
Rekoletano, at sa kalagitnaan ng ag mga Parig banyaga, ay Ueipa-

Lus(;n, ay sa mga Parig tub() taon sa Himagsikag kawal sa Ka-

r;to sa Kapuluan; guni*t ng pa- bite niyaog 1872, pagyayarig na-

balikin sa Kapuluan ag mga He- gamit ng mga kaaway ni Dr. ]os6

suitas niaya()g taog j859 ay siyag A. Burgos, upag ag nasabig Pare

isinug(3 sa Mindanaw at ag mga at sampu ni Pari Mariano G()mez

Rekoletano ay ilihipat sa gitna ng at Jaeinto Zamora ay makasagk()t

Luson na siyag nasa kapamaha- sa nasabig himagsikan.

laan ng mga «Cl(^rigo» () mga At gaya ng lahat ng pagyayari

Parig tagarito sa atig lupain, ag sa mga bayag nasusukuban ng ka-

ganitog panibagog pagkawala ng pagyarihan ng ibagBansa, ag mga
karapatein ng mga Parig pilipino pakana ay nagtagumpay; sa mali-
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naw na sabi ag tatlog dakilag unrg tagumpay na maituturig na

Pare, ay umakyat sa bibitayan hagga gayon ay nananatili sa iba-

Upag diligin ng kanilag dugo,^ baw ng kasakiman ng mga ban-

upag pagalayan ng kanihig ma- yaga ay ag pagkakilala sa kara-

agag pagpanaw ag kalaitlait na patan ng mga Pareg tubo rito sa

kamatayag dapat lamag sa mga atin na karamihan ay nagaghaha-

^ahirin- Sila*y binitay niyaog ika wak gayon ng mga katugkuhnn

1/ ng Pebrero ng taog 1872. at Karagalag Obispo.

Bago binitay si Dr. Jose A. Nagig gawi tuwi na, na ag mga

Burgos ay nagsabi ng; Parig nahatuhan sa mga kahiit-

«Ako*y walag sala», at tinugon lait na ka.sahanan ay hinuhubaran

ng«Verdugo»: ng pagka Pare, at ag gayon ay

«Amog, ako*y patawarin mo at hinih'g sa Mgh na Ar/obispo ng

ag pagbitay kog ito sa iyo ay Maynihi; guni*t wahig makitag

laban sa akig kalooban, guni*t matuwid ag nasabig Arzobispo ka-

nanunupad ako ng isag utos.» ya*t di sihi hir.ubaran ng pagka

Ag gayon ay pinakhhein ni Dr. Pare sa oras rig kamatayan.

Burgos ng gayari: Si Gat Rizal, sa kany^ig pag-

«Pinatatawad kita, at nasa kog lalathala ng pagalawag bahagi ng

ag utos ay iyog tuparin». «Noli», ag kanyag «Kilibusttris-

No(3n ay nagdilim ag lagit, hu- mo» ay ihinandog sa tatlog da-

magunot ag kulog, ag lintik ay kilag Pare bilag pagbawi, sa mga
nagsiguhit ng boog tatalim at ag upasalag sa kailila'y iginawad.

ulan ay bumuhos. » Sa ganag amin ag tatlog daki-

Ag mga taog 'karamiha*y luksa lag Pare ay di nagkasala kahit ba-

na dumalo sa Bagumbayan ay bahagya na dapat la[)atan ng ga-

parag ipinagtabuyan ng mga «ele- yog kalupit na hatol; guni*t si-

mento», at ag tatlog Pari ay bi- hi'y rieigig kasagkapan ng mga
nitay. pagyayr.ri, ui)ag ag binhi ng pag-

Ag kamatayan ni P. Jose Apo- hihimagsik ay payabugin ng ka-

k)nio Burgos ay maituturig natig: nihig dugo.

«Binhi ng Himagsikan>.
. At ag Tatapiisin namin ag ulat na

diwa ng kanyag ij)inagtaggi)l na ito sa mga salita ni P. G6mez:
katuwiran ng mga Pare ay nag- «Yaog nagagsisiibig sa Inag Ba-

tagumpay sa atig pinagpalag Hi- yan ay di nagamamatay sa ka-

magsikan niya(3g taeSg i896, na ag nlhig hihigag sarili».
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JUAN LUNA Y NOVICIO

CA isag maliit na bayan, sa

Ba(l()k, Iloeos Norte, i^ag

bayag halos di kilala dahil sa ka*

liitan, ay nagig bantog at kapu*

ripuri dahilan sa pinalad na si-

bulan ng isag taog dakila, na

walag; abnlagan niasasa^-abig ^-iyag

pinakadakilii at bantog sa lahat

ng pintor na pilipino, siya a}^ si

Juan Luna.

Ipinaganak siya niyaog ika 23

ng Oetubre ng taog iSS/, is'a sa

niga anak ni G. Joa(iuin Luna at

Laureana NoviciOf mapalad na

niagasawag naghand(')g sa Inang

Pilipinas ng niga anak na baya*

ni. Si Antonio ag dakilag He-

neral, si Juan, ag dakilag Pintor,

si }oa(]uin ag Gobernador, at

32 .

si josc Luna, ag bant(3g na mag-
gaganiot.

Ag kanyag pagaaral ay pinasi-

niuhin sa sarilig bayan at kan-

yag ipinagpatuloy sa «Ateneo Mu-
nieipal», kug saan siy^i kinagiliwan

ng gay(Sn na lamag ng kanyag

mga gur(); ag unag nagtur() sa

kanya ng i^agguhit ay si G. Agus-

tin Saez, Dito siya nagpasiniula

ng pagibig sa sinig, na kanyag

ikina[)abant6g ng gayon na lamag.

Buhat sa Ateneo ay lumipat si-

ya sa «Agademia Naval», at nag

matanK) niya ag mga katibayan

sa pagaaral ay siy«i*y suniakay

upag ipagpatuloy ag pagsasanay

ng kanyag pinagaralag pagka-

mandadagat. Lalabig anim na

ta()n siya no()n, Tinahak niya ag

katimugan ng dagat Ghina at In-

dia, dinalaw ag Singapore at Co-

lombo, . mga bayan at Iuns(3d na

kanyag dinalaw, na nakapukaw sa

kanyag ])us6 ng marubd6b na nais

na dumakila.

Niya6g 1874, nag siya*y lahi^

bigpitohig ia6n pa lamag ay ti-

naggap niya ag katibayag maka-

paghawak na ng ugit (piloto) ng

sasakyan sa matataas na dagat,

Siya'y lubhag kilala sa kanyag

l^agkeimandaragat, guni't hindi it6

ag tunay niyag hilig, at baga

niag siya'y hinagaan sa kanyag



katugkulag yaon na ginaganipa-

nan, ay tila niay bumuj)ul6g sa

kanyag diwa na hindi ya(3n ag

kanyag dapat na pamalagian,

S am an ta i ag !^m y a ' y n a g 1 a 1 ay * 154

,

sa Luok ng Maynilaay nai^aral siya

ng pintura, at ag kanyag nagig

Guro ay si G- Guerrero isag ban-

t()g na pintor ng kapanahunan.

Iniwan niya ag pagkamandara-

gat M na^ok siya ^:a «Aeademia

dc liellas Artes» sa Maynila. Dito

niya nakilala ag tunay na pagibig

<^t\ sinig, sumigla nag sumigla ag

kanyag sigasig at niya(>g 18/7 ay

lumayag siyag patugo sa Kspana.

Pagdatig na pagdatig niya sa

lupaig it(S ng mga Hari, ay

riasok siya agad sa «Aeademia dc

Bellas Artes de Son Kernando»,

5"a Madrid, at yeiyamag di naka-

sisiya sa kanyaghilig ag pagtutur^i

do()n ay bunuiyad siya ng isag

tagig Gur() upag siya*y turuan sa

sarilig tahanan at kanyag nahirag

si G, Alejo Vera, isa sa mga
lalog dakila at bant()g na pintor

sa Espana.

Nagig matalik s'lag magka'bi-

gan ng bago niyag Gur() at sila

ay naglakbay sa Italianiyaog 1878,

do()n sa pinagi^asikatan nina Ra-

fael at Miguel Angel at ,do(Vy

magkatulog silag gumawa sa da-

kilag «liayan ng Sinig», Niya()g

magbukas ng Taghalan sa Madrid,

nag taog I081, ag pagalan ni

Juan Luna ay nakapaggilalas sa

mga lalog l)ant()g na pint()r na

kastilii at itrdiano, Ag kanyag

euadrong «Ag kamatayan ni Gleo-

patra» ay nagtam(3 ng pagalawag

gantig pala at isag medallag ginte')

kalakip ng isag libog pisog sala-

pig kastila, Buliat noon ag Ta-

galog ay nagkaroon ng mabutig

pagalan sa Daigdig ng Sinig at

di na ipinalagay na mga «ma-

ninipl»,

Nag lumipas ag tatlog taon, ni-

ya()g i884 ag walag kamatayag

^<Sp()].1y\riUM» ay lumabas sa ma-

liw^anag, at ag gaw^ig ito ni

Luna ay nagtagumpay sa daigdi-

gan Dg sinig, at ag mga papuri

ay nagsikip halo^ sa Sansinukob.

Sa kanyag karagalan ay pinigig

siy^i ng mga pilipinog nananaha-

nan sa Espaila, Lubhag maramig
papuri ag kanyag tinaggap sa na-

gagsipanalumpati at isa rito ay

ag atig dakilag Bayanig Dr, Rizal

na nagsabi ng gayari: «Paghawi

ng tabig at lilakita natin ag «Spo-

LiARlUM»^ ay maririgig na natin,

ag tagisan ng mga alipin, ng ka-

kilakilabot na takot sa digmaan,

at ag taghoy ng mga ulila»,

<<Ag tanawig iyan ay siyag tu-

nay na damdamin ng lumikha at

tagabadha ng atig kasalukuyan sa

atig tinubuag lupa, Oo, ag mga
kuadrog ganyan ay di lamag uma-

Iiw sa atig mga mata, kundi na-

kikipagusap na banayad sa atig

puso.»

Lumipat siya sa Paris at do(3 y

.

nakipagiseig 'pus(j sa isag aneik ng

kastila sa pilipina na pinagara-

pein niya ng isag kaligayahan sa

buhay, at pinaghandugan ng la-

heit niyag tagumpay. Hindi siya

naglikeit ng paglilinag ng kanyag

sitiig at niya(3g 1887 ay napa sa
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r^spana siyag nuili upag itaghal

sa Madrid ag kanyeig «Halalla dc

Lepanto» at ag «Rendieion dc Gra-

nada» na pawag nagtagunipay at

nagtaiTio ng gantig pala sa nasa-

bigTaghalan. Isagpigigna nanian

ng mga kalahi ag nasaksihein

sa Madrid na idinaos sa karaga-

lan ni Juan Luna, ag dakilag Pin-

tor. S» Lopcz |acna ay is^i sa

nagagtalumpati.

Ag katahimikan sa nagtatagum-

pay niyag buhay, ay hindi nasiya-

hein mandin at sa loob ng taha-

nan ay nanuluyan ag ligalig, ag

kanyag katahimikan ay nahalin-

han ng ^s^ig «inficrnog» napaka-

rnit, dinarag ag kanyag puso at

sa harap ng di dapat talimahig

pagupasala ay nagkahalaga ng

iseig buhay, at buhay )^g kanyag

pinakamamahal pa naman: ag sa

kanyag minamahal na kabyak ng

puso. Isag usapin ag nagig bun-

tot ng sigakSt na yaon; guni't pi-

nawalag sala si Juan Luna ng

Hukuraag humatol.

Nag riiulig bumali k di to ^sa Pi -

lipinas ag atig kalahig ito ay pi-

naghinalaag kinaalam ng nagag

hihimagsik at niyaog i896, siya

ay ipinadakip at ibinilaggo. Ag
mga dakilag diwa ay hindi na-

pipiit kahi*t na sa \o6h ng piitan,

at sa gitna ng gayog kalagayan

ay gumawa siya ng isag mainam
na <Excc Homo» na kanyag ipi-

nagkaloob kay I\arc Rp^sell nag

siya'y ekilawin sa bilagguan*

Nag tamuhin niyag pamuH ag

kalayaan, ay nanumbalik siyag

agad sa Pairopa, guni't ag pag-

ibig sa sarihg lupa ay hindi mag-

patahimik sa kanya roon, kaya*t

muli siyag naglayag niyaog Di-

syembre ng i899 upag bumalik

sa sarilig bayan at siya*y nag-

daan sa India, sa Java at sa Su-

matra, naglagos ng Ghina at Ha-

p(3n, guni*t nag siya*y na sa

Hogkog at papauwi na sa sarili

ay nagkasakit siya at nasagupa

niy^i roon ag kamatayan.

Namatay si Juan Luna at na-

libig sa ibag Lupa, guni't ag mga
dakilag tao saan man mamat^iy at

saan mag dako ng daigdig ma-

libig, ag karagalag kanilag ti-

nuklas ,at ikinabantog sa daigdi-

gan, ay hindi nakukuha ng alin

mag bayag hindi nila sarili, sa-

pagk^i^t it6*y manag hindi ma-

eiagaw ng alin mag Lahi at bayan.

Karagalan ga jig Pilipinas ag

si ya
*
y magkaanak^ ng- i ^ag kah a-„

geihagag manininig, at kahit hin-

di siya nahandugan ng bahagig

libigan sa sarilig Lagit, ay nag-

liliwanag din duon ag kapitapi-

tagag pagalan ng anak na nag-

pakatagi.

Luwalhati, sa iyo, dSkilag ma-

nininig!
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GRAdANO LOPEZ JAENA

CA lalawigan ng Iloilo ay

doon sumilag ag isag ka-

lahi natig nagig isag dakilag ma-
nanalumpati, siya'y si Graeiano

Lopcz Jacna

Gaya ng lahat ng pilipin©, ag

^kianyag nrmg pngaHrarl -ti^ -

gap niya sa loob ng tahanan, pag-

katapos ay nagpatuloy siya sa

lYiaralag bayan upag ag mga pa-

gunahig pagaaral ay maganap at

doon na siya kinakitaan ng kan-

yag sibol na katalinuhan, at baga

mag hindi karaniwan no(3n ag

pakikipagtalo sa mga Gur(3 si Jae-

na ay hindi nasiy^ihan sa 'alin

mag bahagi ng kanyag pinageiara-

lan, haggag hindi dinidigig ag

mga paliwanag ng mga Guro, at

sa pagnanasag ag pagaaral ay

ipagpatuloy ^r ibag lupain ay Lu-

niayag siyag tugo sa Espaiia, ni-

yaog taog 1881.

Sa silog ng Lagit ng datig

«Metropoli» ay hakipagisa siya

sa mga kalahig doeS'y dinatnan

na nagakikibakag kasalukuyan sa

mga kabaguhag hinihigi ng bayan

natin. lisag taon pa siya sa Es-

pana, nag itata*^ ag Kapisanag

«Hispano-Filipino>> at siyaayna-

gig isag masugid na kasapl noon.

Ag kapisanag nabaggit ay nag-

lalathala ng isag pahayagan at si

Graeiano Lopez Jaena, ay isa sa

tumagkilik noon. Ag kanilag mga
layunin ay ag ipakilala sa madla

ag kaealukuyag kalagayan ng Pi-

lipinas at magagsumakit sa mga
kabaguhag dapa,t na gawin ng

Pamahalaan at Pagasiwaan.

Ag kanyag mga tudlig na pa-

wag kinababakas^in ng kanyag

pagkamabutig anak ng Pilipinas,

ay nagapalathala sa «Pilipinas

ante Europa», «El Progreso», «El

Pueblo Sobtrano», at pagkaraan

ng ilag panahon ay itinatagniya

ag «La Solidaridad», ria kanyag

pinamatnugutan at siyag nagig

tagapamanseig ng mga kalahi natin

doeSn. Niyaog ta(Sg i899, ay hi-

nalinhan siya ni,Marcelo H. del

Pilar sa Pamaniatnugot ng nasa

big Pahayagan.
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I
Sa kanyag pagkaiiKinanakini- Luna, at Rcsurrccci(5n Hidalgo, |

patl, ay ipinakila^iay na isa siya dahil sa kanikig tagunipay sa Tag- f

sa kik)g pinakanialniti sa kany.ig hakm ng Sinigi si Jacna ay nag- ]

kapanahunan sa boog Ivspana, ka- sabi ng gayari: «Pilipinas, bi- \

ya't sa lahat ng pigig tuwi na'y tiabati kita ng bo6gv pitagan.
\

inaanyayahan siya iipag nianalun)- jMakisin Siya! j\g bughiiw ng da-
'i

pati. At sa niga gay^tg kataon gat a\; siyag birag, ag kulay ng
1

ay hindi niya naUnuitan niinsan kany.ig Lagit, ag pinakamarikit ;'

.nan na di saniantakihin ag pag- ^a .sansinukob, na nasaiabugan

papakikda ng mga karaigan ng ng nianinignig na bituin, ay i-:iya

kanyag bayan. "iy«ig magandag landiog. Sino

Niyaog lF92 sa Madrid, sa pag- inan na di pa nagkakapakad na

diriwag !-a d<atatk')gdaan at s'yani magmaki.^ sa kanye'.g mga Pulo,

na puo't isag taon ng i^agkatu- ay di nakakita ng pinakamagan-

klas sa Ameriea ni Gristobal Co- dag i^anig ng daigdigan».

!(3n, sa talumpati ni (iraeiai-.o ^^ salaysay na it(') ni Lopcz

Lopcz Jacna, tugkol sa mga iba't Jacna, ay mapaguunawa na ag \

ibiig bagay, ay sinabi niya ag kanyag panigtn ay pawag kagan-
:

"^ayari: dahan sa kanyag Tinubuag Lupa,

«Hindi umiiral ag pagaalipin pagmamalas na di tmataglay ni- |

sa Pilipinas, guni't makalilibc)g yadg di tunay na tubd sa Pili-

mahirap ag kaalipin;ig doo'y nag- pinas, pagka't tagig ag pilipino

hahari at kaalipimig tinatagkikk lahie'ig ag liiay kayag dumamdam

ng niga batas, kaalipinan ng ka- ng kanyag mga dinaramdam.

lolwa, kaalipinan ng diwa, at Isa .sa maiinam niyag talumpati,

dahil dito mga gino(3, ag amig ay ag binigkas niyac)g i887, rg

bayan ay bayan ng baligtaran, ipagtagumpay ni Juan Lui.a ag

sapagka't ag karunugan at ka- kanyag .<HataIla dc Lepanto . Ito'y

totohanan ay di napakikita do(')n. isag bugs(V'-o()n: «Nasabi na, at ,

...,,« Ayawuj£aiiiLJie=isagJjii^i.gJ<a ".^ J^'^':"'S ^^_ l
lahati ay mala)a at kalahatiay pil^pino, ay di makagagaua ng

alipin, ninana.sa namin ag kala- ano m.-m. Tinawag kandg mga

yaan sa pagsulat (> pamamahayag; uman(S, ay walag kayag gunianap

ninana.sa namin ag kalayaan sa- ng anomag kaunlaran, kami uma-

pagagalakak ninana^a namin ag ik'. ay hindi lumalaki at di umu-

nmig kapagyarihan sa paghahalal, unlad, guni't ag amig bayan .sa •

(sufragio) ng amig sug^^ sa mga linakadlakad ng panah(')n ay na-

Kapulugan, na, kug saan namin gigig is.ig bayag dakila.»

mapasa.-apit ag amig mga adhi- Kug mababasa ninyd ag mga

kain upag dingin at malanian. talumpati ni Jacna, ay niaaani-

Sa i.'r-ag pigig na idinaos sa nag niny() na wala nasiyagsi-

Madrid sa karagalan ni Juan nikai) kundi ipamala.s ag kanyag
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pagnieiniahal v^a Tiniibuag Liipa

at sa niga kalahi niyag niarunog

niagmalial vSa Hayag Tinubuan.

Mahi<j;it na hibiglinuig taon na

nanahanan si Jacna, sa Espana,

at lah<it ng kanyeig siga^ig sa

loob ng panah()g yaon ay ini-

ukol niya sa ikauunlad ng kan-

yag nunamahal na bayag Pili-

])inas,

Niyaog i89o, ay uiuuwi siya sa

sarihg bayan upa.g tnagilak ng

magugugol do(3n ^;.a ubod ng ba-

yag paginoon ng atig bayan,

sa Madrid, at dahil sa nasag

it(>, ay nakipagkita s ya kay Pae/.,

at humigi s ya ng tulog, guni't

^a kawalan ng salaf:i sa kaban

yaman ng samahtig kanyag tina-

wagan ay p'nagakuan siya ni

Pacz, pagkatapos na madigig ag

kanyag mga balak at siya'y na-

numbalik sa bayan ng mga Hari,

upag gumawa ng w^alag patlag

na paggawa sa ikapagbabago ng

pamamalakad dito sa Kapuluan;

at sa kanyag kinahimaligag yaon

ay nalHigh()g siya at namulubi,

at niyaeSg ika 2o ng Enero ng

i896 ay tinawag siya sa sinapu-

punan ni Bathala, sa bayag Bar-

eelona Espana, na siyag kina-

lagakan ng kahyag mga labi,

Si Graeiano Lopcz Jacna ay

buh^iy sa n^ga puso ng baw^a't

pilipino at ag alaala sa kanyag

mga gawa ay isag dakilag aral

na karapatdapat uliranin,

Magig tibay ag mga talatag -to

ng kanyag pagka wahag Kama-

tavan.
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APOLINARIO MABINI

N'
AKIKITA moba giliw na

bunieibasa sa niga sa-

lapig papel na pipisuhin, ag la-

rawan ng isag kababayan natin

na sa kanyag kagitigan ay mi-

narapat ng Pamahala^in na siya,

ay makilala ng tanan sa paraag

yaon?

Ag laraw^ag yaon ay dili iba*t

agkay Apolinario Mabini, ag «Ka-

hagahagag Lumpo» na siyag utak

ng irnrtagsil^a^

ibinuga ng himagsikag nagguho

ng kapagyarihan ng mga Hari

dito sa atig lupain ay may ki-

nalaman doon ag atig kababayag

pinaguukulan gayon nitog maig-

sig ulat ng kanyag buhay.

Kug palarin ka pag nu^katagpo

niyaog napabantog na Patakaran

ng Himagsikan na niyaog ika

walo ng Hulio ng taog i898, ay

ipinasiya ni Gen. luiiiHo Agui*

3^
^

^

naldo, na hmbagin at ipagbili

ng mamiseta, upag sumakaalaman

ng lahat ng mamamayan- Ag
mahalageig katliag yaon, gihw na

bumabasa, ay katas ng mayamag
utak ng alig Mabini. Basahin mo
ng bo(')g kataimtiman sa puso at

do6*y mababakeis mo ag kaba-

nalan ng atig Himagsikan, ni-

yaog pinagpalag i^akikipamiyapis

ng iyog mga kalahl uj)ag ihanda

sa iyog pagdalig ag isag bayag

karapaldapat sa iyog lipi, bayag

nialaya, nagsasarih at puspos ng

karagalan.

Si Apolinario Mabini, ay isag

aueik na maipagmamalaki ng kan-

yag lalawigan, maipagmamalaki

ng kanyr.g lipi, at mat:ita\\ag na

iseig Bayani ng bayag
^

Pilipinas,

bagei mag ag kinamulatan niyag

bayan ay iesag maliit na l^alagl

lamag ng makasaysayag lalawi-

gag Batagan.

Tanawan! pinagpalag bayag i:a-

kapaghandog sa Inag Pilipinas

ng isag dakilag anak, binabati

- ki tai-- pinag[nila- k^^^^^^^^

Tala, sapagka^t sa sildg ng iyog

Lagit nakeikita ng unag liwanag

ag iseig kawal ng sagkatauhan, si

Apohnario Mabini.

Si Mabini ay anak nina G. Ino-

eeneio at Dionieia Maranan

at sumilag niyaog 1864. Mga

taog dukha at walag karagalag

nuiipagmamalaki kundi ag karaga-

lagmabuhay sa tulo ng pawis.

Salat palibhasa sa mga kaila-



gan sa buhay, ay hindi nagawag

itagubilin sa alin mag bantog na

guro ag mga unag pagaaral ni

Apolinario, at s:alamat sa lulog

ng iseig amain, Si G. Juan Ma-

ranan, ag kanyag niuni ay na-

mulat, at pagkatapos ng mga pa-

gunahig mga pagaaral ay lumipat

siyag handa sa lahar ng hirap,

sa pagkakalinga ng isang banal

na Pare, si G. Valcric) Malaba-

nan, na siyag, humawan sa kan-

yag diwa ng mga tabig ng ka-

diliman. Napamahal na lubha si

Mabini sa kanyag bagog Gurg,

palibhasa ay may isag katalinu-

hag hindi karaniwan at kabaitag

kahagahaga.

Natapos niya ag pagalawagbug-

s6 ng pagaaral sa kaliga ng Pa-

rig natukoy na; guni't.uhaw palib-

hasa sa mga iba't ibag lawak ng

karunugan, kaya*t niyaog t88i, ay

lumwas sa Maynila at humandog

na magturo sa Paaralan ni Gi-

noog Melehor Very, at samanta-

la, ay nagaral nam^in sa San Juan

de' Letran. Isag pagsusumakit na

dl karaniwan ag kanyag ipina-

malas at ag katibayan ji£ pa|^<£^

TBaHiTnerre^^^^ ay tinameS

niy^i na kasaliw. ng pagtuklas ng

pagagdeSg buhay.

Niliasa niyag lumipat sa Uni-

versidad de Sto. Tomas, guni't

ag kanyag kinikita sa Paaralan

ni G. Melehor Very, ay hindi ma-

kasasap^it sa kanyag mga kina-

kailagan sa gayog pagpapatuloy,

kaya^ sinikap niyag magligkod

sa Pamahalaan at nataggap si-

yeig tagasulat haggag sa siya'y

nagig masugid na kasamahan ng

abogadongsi G. Numeriano Adna-
no, bilag kawani roon na nag-

Seisanay.

Ag pipig kilusan ng rnga api,

ay lumaganap ng gayon na lamag
sa walog lalawdgag Tagalog, (i)

ag lihim ay hindi na maigatan
at unti untig nahahayag sa mga
taga Peimahalaan ag himagsikan

ng «Mga Anak ng Bayan>. Sa
Balintawak ay napilitag ihiyaw

nag wala sa panahon ng Bayanig
Bonifacio ag mga kahiligan ng
api, guni*t hiyaw na kasaliw na

ng talibog at pakikipamiyapis;

ag banal na kilusan ay nagpa-

nigas na lubha ng puso ni Mabini,

upag agarag tumugon sa tawag
na bayag hunlihigi ng tulog sa

kanyag mga anak, upag maka-
kalag sa gapos na kaalipinan.

Dahil doon ay dinakip si Mabini

at ipinapiit haggag Hunyo ng

taog i897, salamat sa kanyag
pagkalumpo ay pinalaya siya sa

paniniwalag hindi na siya maka-
pagtataguyod at di mapakikisapl

sa Himagsikan,

P^ ta{K)S. . ag. u^ag . ^ l^

Himagsikan sa Kasunduag linag-

daan sa Biyak na Bato, Si Ma-

bini ay nagpagalig ng kanyag
karamdaman sa Los Baiios, gu-

ni*t nag ag Pamahalaan ng Kas-

tila at ag sa P^stados Unidos ay

nagkakatitigan, at di nalaunan

ay nagig dulaan ng digmaan ng

dalaweig bansa itog Kapuluag

Pilipinas, siya^y sumulat ng mga

(1) Ang walong sinag: ng araw n^,' atins

Wtttawat.
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nialialialaf>ag tiullig iikol sa niga at ni A^^uinaldo -sa niga panu-

niabubutig halak ng pakikisagkot kalag dapat na isagawa ay tunii^

ng niga Tagalog sa (lalaw.ig nag- walag siya sa Pamalialaan, at ag

(lidignia, at ag gay(')g kasulatan kanyag nakahalili, ay si Pedro

ay suniapit sa kaniay ni Auui- Paterno; niyao'y Ai>osto ika 23

naldo, na naka|)ansui kay Ma- ng ta(,)g 1898.

b'ini na is.-ig niahutig Kasagguni. Haga irlan .^iya'y tuniiwalag kay

Inanyayahan ni Aguinaldona pa.sa Ai^uinaldo, .^a kany.ig pagka

Kawit si Mabini, at .sa pa^tag- Unag Kasaggunl, ay di rin .«iya

gap sa anyaya ay naKsabi ng nagiikat ng pagsisigasig sa ika-

gayari:. «Hindi ak(') ni.itiwa.s.iy, [i.-igt.it.-igumpay ng niga niithiin

sapagka't ag niga kababayan ng bayag Pilipinas. Mga tudlig

k()'y walag katiwasayan. Ag ka- na panibuhay ng l(>(')b ag kanyag;

nilag niga kahiligan sa pagba- ilinathala .«a T.a Independeneia».

bago ng panianialakad ay liindi Nabiha^ si Mabini ng mga kawal

dinK"*!"». na anierik.uio sa Kuyap(\ Bagog

Nagig uiiag kasagguni ni Agui- Ksija, niyaog Di.sye-nibre, ng taog

naldo si Mabini at ag unag U'- •'^^-^^'^> ^^ dinala siya sa Maynila

nawa ay ag pa^papalit sa Go- at il)inilagg(') hagg.ag Setyenibre

bierno Dietatorial ng «(iobierno ng i9oo.

Revolucionario>;, (') Pamahala.in Niya(')g i9()i , ay nas^lathala .siya

ng Himag.sikan. ng is.ig pat;tulif>sa sa Paniahala;in

'ltinatag ni Mabini ag mga P:i- ng l'^stados Unidos dito sa l'ili-

mahalaag Hayan, Ualawigan, Iki- pinas, tulig.sa na kany<-ig ihina-

kuman at Kawal; ^at- kahyag ili- yag sa <:KI Liberal» at nagig san-

nathala ag .saligan ng P;iniaha- hi ng mulig pagpapa(hd<ip sa

laan ng Himagsikan na ikin;i- kany.i ai pag])apat;ipon sa (iuam,

bantog niy;i ng ii,'.\yon na laniag. kasamri ng niakabayag si G. Pa-

. Nag . italag sa . Barasoain, ag blo Oeampa, .,„- „,- -
.

-

kaunaunah;ig Kapulugan Hima^- Ag kapayapaan ay nashari bi-

sikan, si Mabini ;iy siy;ig Pre- lag liag^ah;in niya(')g kakikikila-

mier ni Auninaldo, at ag siiligan bot. na (lis;nia;in, at ; g Iah;it ng

ng Pam;ihalaan, ay hin(li nailag- 'tapon» ay pinahintu'utag maka-

d;\, .samantahig Iiiiidi niy;i na.su- balik sa .sarili, .'•a pamamagitan

suri, at it(')'y suii:;tpit h;iggag ng i)a}^suiiii);\ ng pat;t;.tapat sa

ik;i 21 ng k'nero ng !898, uj);ig P;imaliala;in ng I<^st;i(!os Un'dos

ag k;ip;igyarilian ng P;iguIo ay .sa Pilipinas, guni't si Mabini ;iy

huwag nuibawasan at siy;i niy;ig di suniumi);\, k;iy;i't siy;i'y naiwan

pap;igibabawiii gaya ng t;ih;is - sa (iu;uii iia niay mga anim na

niyag paniwaki n;i yatSn ay ki- buwan, bago siy;i i^inapanaw at

nail;igan ng kai)an;ihunan. makapaglib^'^t; guni't di niakat;i-

Sa is;ig dip;igkak;iunawaan niy.-i tahan sa Pilipinas samantalag di
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siya sumusumpa ng pagtatapat sa Hahaggahan namin ag muntig
l{staclos Unidos. ' kasaysayag ito ng is^ig anak-pawis,

Pagkaraan ng ilag panalion nag iniwi sa karukhaan at namatay
pagmumunimuni, ay nakilala ni- na dukha rin, hindi dahil sa hindi

yag lal(')g malaki ag kanyag ma- nakatuklas ng mabutig panahon
itutuiog sa kanyeig bayan kug at paraan sa ikayayaman, hindi

siya ay bumah'k, kay sa magpa- ga; kundi dahilan sa ag lahat niyag

laboylaboy, at niyaog Pebrero ng sikap, dunog at buhay ay kan-

i9o3 '^y linagdaan niya ag pag- yag inialay nag walag pagalawag
tatapat sa KH. UU. Hinandugan hagad sa dambana ng Inag Bayan.,

siya ng lalog matataas na ka- Ag DkcalC)(J() ni Mabini ay

tugkulan, guiri't di niya tinag- itog sumiisunod:

ga[) at ag sabi: «Ag akig karam- «Ibigin mo si Bathala at ag lyog

daman ay nakapipigil sa akig ma- kapurihan nag higit sa lahat ng
kagawa pa ng mga dapat kog bagay.»

gawin, at akcVy inaanyayahan at :<S;ambahin mo si Bathala, nag
mapipilitag mamuhay ng tahimik, ukol sa lalog minamatuwid at mi-

upag do()n igatan ag kahihiyan, namaragal ng iyog budhi.»

hindi kahihiyan dahil sa ak6*y «Palusugin mo ag mga pilig ka-

nakagawa ng isag bagay na ka- yamanan na ipinagkalo(3b sa iyo

hiyahiya, kundi dahilan sa di ko ni Bathala.

»

nagampanan ng boc)g katumpa- .«Ibigin mo ag iyeSg bayan ng su-

kan ag mga kautag^in ko sa nekl kay Bathala, sa iyog kapuri-

akig mga kababayan at sa akig han, at higit sa iyogsarili.»

Tinubuag Lupa. > «Pagpumilitan mo ag ikagigin-

Ag kamatayan ay sumapit at hawa ng iypg bayan bago ag ka-

binigyag hagga ag kanyag maha- ginhawahan mogsarili.»

lagag buhay, niyaog ika 13 ng «Pagpilttan mo ag pagsasariii n^^^^^^^^^^

Mayo ng ta()g i9o3. Namatay iy6g bayan.»

ag iseig tapat na anak ng Pili- «Huwag mog kilalanin sa iy(3g

pinas, at gaya ng mga dakilag ' bayan ag kapagyarihan nino mag
tao. ay nagiwan ng mga dakilag tao na di mo pili at ng iyog niga

bakeis na ikapagaaral sa kanyag kababayan.»
kalakhan. «Pagpilitan mo na ag iyog bayan
Sa karagalan ng kababayag itei ay magig isag Republiea at huwag

ay ipinasyag ikintal sa mga p:- mog tulutan kailan mag magig
pisuhig papel ag kanyag larawan, Monareiuia.» (i)

at sa lalawigag Batangas ay ibi- «Ibigin n.o ag kapw^a nag gaya

nagon ag isag Bantayog sa kan- ng pagibig mo sasarili.»

yag di malilimot at walag ka-
/ :^ ^ rir^i ' 1

' -r (»> Rppubiien uy ParriHhalaRn ner bayHD ftt

matayag mga pagllllgkod sa il- ane nnt?h»hari «y mtra pili nir bayMn. Monar-
1 ^ T V

"

quia ay PMmahalaan na aniff namamahala ay
buag Lupa. usantr lao. .
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«I.agig tilij^nan nio ag; lye^g- ka-

babayan ng liigit ng kaunti sa

iyog kapuwa.

»

Niyaog \92i\ na pasyaliag ag
kanyag alal)()k na nasa sa lil)igan

ng niga intsik ay ilipat sa isag

libigag karapaUlapat sa niga Ba-

yani, ag bagkay ni G. Apolinario
Mabini ay naluikay na buo. Jgi-

nalag at eli tinunaw ng lupa

ag banal niyag katawan; at

l)aj^tapos ng niga paragal na igi-

nawad sa kanya ng; Panialialaan

at l)ayaii na lubhag lunuahaga,
ay ilinipat ag kanyag labi sa Li-

bigan ng niga Bayanig pilipino,

na kilalei sa tawag na: Panteon
(lc los Vctcranos de la,Rcvo!uci()n.»

Kug iseig araw ay niakaratig ka

giliw na buniabasa sa Libigan sa

Milaga, ag «Panteon de Jos Vc'
teranos dc la Rcvoluci(3n:^^ ay nia}^-

hahan(I()g sa iy() ng m^n pagalag,

l)awag pinagke'ikautagan nio nag
niga kabaguhan sa Paiuahalaan

na tunay na pala ng kanilag niithi.

Sa gitna no()n ay niatatagpuan

nio ag kinalalagakan ng labi ng
<DakiIag Lunip()» na sanhi nit()g

maigsig ulat.

Idalagin mo kay Palhala na ag

pinainuhunanan nila ng buhayna

i>anap na kalayaan nio at ng atig

bayan ay maj4 ig isag ganap na pag-

yayari.

Nawa'y nKisaksihan din natin

na tay()'y laya na.
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Ang bantayog kay APOLINARIO .MABINI sa Batangas.
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JOSE Ma. BASA

eiKO ag pilipinog nakasaj)il

sa Hogkog na di nakeiki-

lala kay G. Jose Ma. J?asa.

Gaya ng niga tunay na Tagaloj>,

niyag lip^g tinatakbiiluin sa 'kan-

yag. nigjajt?lS5:ilJXgJillU

ng mga Soliman, bata pa si G.

Josc Ma. Basa ay nakai^ansin na

ng niga katiwalian ng pagpapala-

kad ng nasirag Panialialaan ng

mga kastila dito sa Kapiiiuan.

At nag sumapit siya sa sai)«it

na gulag, nag ag pa^^wawari ay

lalo nag maliwanag sa tulog ng

piiiagaralan ay ipinagtaggol niya

ng ubos kaya sa laliat i:g kataon ag

mga karapatan ng mga tubo rito

sa atin. Ag ^anite) niyag mga
kilos at gawi na kapansini^ansin

nag mgri i)anah()g yaon na ag

44

pagibig sa bayan ay kasalanag

ikinamamateiy, ay nagig sanhi ng

boog pagiigat sa kanya ng mga
naghahawak ng ugit ng Pamaha-
K'uin at di naglaon at si G. Josc Ma.

Basa, kasama ni G. Antonio Rc-

{^idor, Pari Mariano Scvilla at iba

pa ay pinagdadakip at ipinalapon

sa Pulo ng Marianas.

Ag kasalanag sa kaniki^y ipi-

naratag ay kinaalam <alaw»sahi-

magsikag kawal na nagyari sa Ka-

bite niyaog 1872, na ikinabitay

ng magigitig na Parig Tagalog na

sina Padre Bur<^os, Gomcz at Za-

mora.

Ag |)anah6n ay lumipas, at su-

mapit sa pagyayarig ag noon ay

pinaguusig ay nagig karagalan at

kabayanihan.

llag buwan dig nanahanan sa

_GuaiJx_si,^ (j. Josc Ma. Basa at

pagkuwa*y lumii^at sa Sakop ng

Ingles na bayan ng Hogkog at

doon na ga nanuihay ng may mga
tatlogpuog taon. Sa bayag it(')

isinagawa ni G. Josc Ma. Basa ag

tahasa't walag kilig na pagligap

sa kanyag n:ga kalahi.

Kailan ma*t- nakabalita '^y G.

Josc Ma. Basa lui nuay pihpinog

lulan ag alin nuig sasakyang da-

da()g' do(Mi, karakaraka niya.g ipi-

nasasalubog at di tin.iUuIutag tu-

nui!(')y sa ibag bahay kug mag-

yayari at ag kanyag tahanan, du-



lag ul liiliigein ay handa sa kan-
yag mga kalahi.

Buhat kay Gat J<xse 'P. Riza],

Graeiano L6pez Jaena, Mareek)
H. (lel Pikir at haggag sa kahu-

lihulihag grumete ng mga sasak-

yan, aykanyag ginawaran ng pag-

kakandili sa kipaig yaon na na-

pili niyag panahanan, kayei^t lagi

.siyag nagig saggunian, kanlugan
at takbuhan ng ah'n mag pihpino

na nagailagan ng kanyag pagku-
kupkop.

k^-ag kahagahagag pagibig sa

ahn mag bagay na may kulay pi-

Wpino ag tinagkiy ni G, Jose

Ma. Basa, sa bo(3 niyag buhay.
Ag kanyag mga dulag 6 hapag,
mga hkmuan, mga palamuti

. sa

bahay, mga kasagkapan ^a pag-

lukito, palyeSk, tapayan, lumb(3 at

mga iba pag kababakasan ng ti-

nubuag lupa, saro, salak(St, bilao,

bakya, papag, ay nasa sa mabutig
panig na lahat ng kanyag taha-

^ nan. Tugkol buhat sa sarilig lupa

ay kanyag ipinagm.amalaki.

Kanyag ipinagpaparagalan at

kaikin- ma'y hindi ikinahiya sa

mgei tagaibag lupaig sa kanya*y
tumuloy, ag mga bagay na yari .^a

Pilipinas,

y\g mga akkit ng atig mga ka-

lahi ay iniigatan niyag higit sa

ginto sa kanyag niayamag aklatan.

Buhat sa HogkeSg ay sumulat
siya sa mga pahayagan sa p:s-

pana at kigi niyag pinasapit do(3n

ag tanag karaigan ng Pilipinas.

Namateiy si G. Ma. J()se Ba^a
niyaog ika lo ng Hulyo ng i9o7
na tagkiy sa pu>6 ag kasiyahag

]o6l) na makaUipad ng kanyagka-
tugkulan sa Tinubag Lupa at sa

' tanan ni^^ag kalahi, lalog lalo na

sa nagakasapit sa lupaig yaon ng
mga Ingle^s na pinakipamuhayan
niy^ig mahigit natatlogpuog taon.

leag pagyayarig kapansinpansin

sa himalig ni G, Jose Ma. Basti

na di dapat maligtan bago tapu-

sin ag bubot na alaalag it() sa

kanyag kagitigan, ay it6g sumu-
sunod:

Kug siya*y ma}^ nakikitag ka-

lahi roon na dahil sa kakulagan

ng magugug61 sa pagbalik sa sa-

rilig lupa, at wala naftiag hanap
buhay bagag paggagaligan ng
isag kabuhayag maragal, si G.

Jos(^^ Ma. Basa ay may bukas na

kamay upag sumaklolo ^a nasa-

big kalahi, matagl pa ag pabaon
at kaupahein sa sasakyan haggag
makabalik sa sarilig lupa.

Iseig panah(>n ay may suniapit

do6g panirag puri sa atin^ na di

'ibei't ag mga sipi ng mga hubo
at hubad na mga igorrote na ipi-

nagagalandakan nina Woreerter at

mga kasamahan na ya6n ag la-

hig nananahanan sa bo6g Kapu-

luag Pilipinas at siyag naghaha

gad ng kalayaan, Sa harap ng

panu'ag purig it6 ay walag mi

nainam si G, Jos(^ Ma. Basa na

panlaban kiindi ag bilhin lahat

ag mga sipig nakita, na sa ma-

butig palad ay hindi naman ka-

ramihan, at ag lahat ay inigatan

ng bo()g pitagan, at ipinakita sa

mga may aral na banyaga at anya:

^dt() ag pinaggaligan ng amig
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^

lahi. Masd.in ninyo ag pinagda- na karaniiha'y sa Hogkog na

> i''i nakakita ng unaS; liwanag.
anan namis^ pagunhid». .. , , - , i

•

Kay laki ng pagnianiahal ni

Ag sat-ilig wikei ay minahal, q j^^^^ ^.^ ^^^^ ^^ ^hn mag ba-

hninag at ipinamana ni G. Jo.sc gay na may kulay PiHpinas.

Ma. Basa sa kanyag mga anak Nariyan ag i^ag dakilag pilipino.

.^''#^'^i^??S;v:; ';':»v:''#^'/• :

:'v..^-' vv;^/:^ ^;^:^^;;:^^^.^^;^"-^'-:^^::;?; :;•;... :, ,;, . .

::;,/-• '.35!iflf;y/;.";..r,^,'^, ,,. •^.-•.,; ;•. ..';.j/-;'.,, ;,;•„ .:. . .;. ,-;,-; -^ ^i,'/ [.7-*;'t;.i/,'- .'',•',.';;.'.'-;!-,
;

.

•

,-v*^^;::\VV*.T.;:|'H*^-'-. ,',. ,''' '.'''^^;;^'^V'' ;^:'vr-->'^|,''''.':'''.t
^.

\',W^*i'-"'':'"^^-'''*'''';-
'•';''

'^"''s-^'':i'^
'

,'-r' : ' ',' .'

'Ag Tagunipay ug Kamat'a}'an" lilok ni l)r.,Jose Rizal.
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PEDRO A. PATERNO

r'NALO sa diiyan ng kari vva-

saan at tunay na Maginoo,

sa lawak ng katuturan ngkaragalag

it(), niagig sa ^arilig babay, at nia-

gig sa kapaniayanan, kaya't \a-

liat ng sinulat ng niga banyaga

tugkol sa karagalan at katagian

ng kababayag ito, ay nagbaban-

sag ng walag. patumaggag pag-

paparileig sa kanya dalrilsa pag-

wawaldas ng kanyag kayamanan,

sa ikatatagpo ng mga kaibigag

makakatulog, sa minana niyag ka-

tutubog ugali na mahalin at ipag^

taggeSl ag karapatein ng Bayan

Tinubuan.

Ani Retana, ag Prinsipeg Ta-

galog na ito, sa kanyag mga pi-

gig na walag katulad, ag mga

kasagkapag paw^ag gint(5g lantay
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ny paubaya niyag: ihinahan(f(jg sa nion Mauronte, Pio Basa at Ma-

niga panaohin niyag nagsasainan- xinu) Paterno.

talei ng mga gay(3g mga pagtiti- TuglaSl kay G. Pedro Pa-

poUy up'dg bilag xpabalutan>^ ay
,
terno ay sinabi ng kaunauna-

niataglay ng bawa't may ibig ag hag GobeMnador Civil dito sa Pi-

kanyag mga ginte^g gamit. hpinas na. naoig Pagulo ng Es-

Ag kanyag kagalaggalag na tados Unidos na si Mr. William

ama sa pagyayari, niyaiSg 1872 H. Tat't at kasalukuyan gay(')ng

na ag kabantugan at karagalan Pagulo ng Pinakamataas na Huku-

ng «Tatlog Pare>s na pawag kaba- man sa Anur.ka, na; <dS\ (}.Pcdro

l>ayan natin ay napasagkot at na- A. Paterno, anya, ay i-ag politi-

bitay, ay naghand(3g ng DAl.A- kog pilipino na sa akig mga na-

WANG PUO^T LlMAN(; LIHONG Liso kilala ay bvigt()g sa lahat na hin-

upag maligtas lamag sa bibitayan di ko kinariggag magsabi nag

ag tatlog banal na pawag walag an(3 mag masama na ukol ea iba»,

j,,,^1jj Nag kasalukuyan riyag nabibi-

Nag mga panahog yaon ag libog lagge) sa makasay.sayrag kalle An-

piho ay lubhag malakig bagay, at da, loob ng Maynila, at nag ag

ag handog na yaon ay sukat upag mga pulut()g ng mga kawal ng

ag mga Gobernador na hindi lub- Himagsikag ay nagpapahirap ng;

hag maigat sa karagalan, ay ma- gay(3n na lamag sa mga kawal

daleis mapagaleiw ng salapi, guni't na amerikano na naglagak na ng

ag nagig buga ng gay(Sg banal isag mahalagag buhay ng isa sa

na hand(3g ay ag sampuo ng kan- matatapag niya at napabantog na

yag kalayaan ay sumapaganib at HeneraT na si Mr. Lawton, sa mga
m'iibilag siy^i sa mga ipinatapon lawak ng San Mateo, Rizal, ay

sa nagig mahabag buntc)t ng hi^ inakala ng Heneral MeGartur na

magsikag kawal na ya()n na nag- gamitin ag kapagyarihan m G-

yari sa Kabite niyaog 1872. Pedro Paterno, upag ag kapaya-

Lulan ng Sasakyag «Mores de paan ay lubusan nag maghari,

Maria» ety ipinatapon sa Mananas guni*t ag gay()g nasa ay walag

ag mga Gg. Agustin Mendoza Jo- sinapit, at ag mga |)ulut()g ng

^e de Guevarra, Miguel Laza, naghihimagsik ay nagpatuloy, ng

pelieiano G6mez, Anaeleto I3esi- kapupuksa sa mga kalaban ng

derio, Yieente del Rosario, To- kanyag kalayaan.

ribio H. del Pilar, Mariano Se- Si G. Pedro A. Paterno ay su-

villa, Justo Guazon, Pedro Dan- milag sa mayamag bayan ng San-

dan, Antonio Ma. Regidor, Joa- ta Cruz, Maynila, lipig Tagaiog

([uin Pardo de Tavera, Maurieio ng mga Lakan, na buhat sa ka-

de Leon, Jos(: liasa Knri(]uez, ugatugatan ng kanyag lipi ay li.

Pedro Garrillo, Gervacio Sanchez„ k«is na mairugin sa ikagagalig

Balbino Maurieio, Jos>e Hasa, Ra- ng Hayag Tinubuan.
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Isag anak nil(')g Maynila r,a sii- hiinalai^anai), at ag kapagyariliag
inilag- nij'a('.g; taog i858, ika 27 ta|;,'ai;an;i|i ng (iobernaelor Heneral
ng Al)ril, ag aniig pinai^i'iiikiilan na si"G.' Kernando I^rinio de Ri-

gay(')n nit()g niuntig lialaw ng vera, ay di niakaapula, si G. Pe-

kany.'ig pagkatao, ))ilag pntog dro A. l^aterno ay inatasan ni

sa lianyag niga puiiya^i na ag' Meneral Prinio de Rivera, niyaog
lipig Tagalof4 ay nialagay sa isag D'syembre ika i5 ng taeSng 189/,

kala'j4ayag krirapatdapal sa kanyag na niagi'g sug() ng Pamaliaiaag

paf>kaban.sa. kastila, up>ag makipagkasundo sa

Ag una niyag pagaaral ay si- naga^liiliimagsi'k, at ag «l\acto de
nimulan sa «Ateneo Munieipa!» Biak na Bato» (1) ay tinam(') niya

magbnhat f-:a gulag na siyam na sa mga Pamunuan ng Himags:-
ta(')n, at no(')g 1a(')g 1871 ay na- kan niya()g ika 9 ng Agosto ng
ta|)os ag kany;ig i^agaaral doeSn; ta()g i897.

lumipat s:y;i sa P;iaralag-madl;i Sa gay(')g buga ng kanyag si-

sa Salamanoa at nagaral ng <:Fi- |,ap ay nakapagligk(3d siy;i sa da-
Io.sofia>N «Teo!ogia»al «LeyesGa- ia\v;ig kapagyarihan, .«a In;ig Es-
n(')nicas» at kany;ig tinai^os .'^a pana at sa Jn;ig Pilipinas.
^^.Uni\ersidad Gentral de Madrid» Ag kasaysayan ay magtataan
na kany;ig tinaggap;in ng katiba- s;i. kany;i ng niga ginintur.g diihon
yag «Doetor».

• tugko) s;i bagay na ito. "

Sa pagkamanunulat si G. Pedro ^^^,^.^ j,^^j ,5 ^^g geptiembre
A. Paterno ay napat;-,gl r.n at

,,^ uwQ ^^98 ;:g Kapu!ugag Pili-
dah.l do(')nayg,nawaran s,y;i ng

jj„^^ .^^ ^^^^^^^^^ ^.^ Barasoain,
<,(,ran Cruz de kstibel la Gatoliea»

ii„,a],a„, ,-o- isag S;.gguniag bi-
..sag tu.s,)n na di madal.g tanu,-

,^^.,,,^,^. ,,g ;,^,^j,^^ ^^,^ ^^^,^,^ ^^^^^_
h.-n at nagbubukas sa may taglay

^^,,^,^ „,^ .^^ ^^^^^
-^,

^^. ^^^^^
no6,ijigCH,san ,ig dak.lag liari

^y^y^ ^.^ ^^^.^ ,^g ^^^,^^^ ^^^^^.^ ^^
sa hspana. karunugan at katag.an. Binubuo
Nag manun,ba].k ,ia muH rito

,g Sa^^guniag ya(.)n ng apat na
sa bayag s;u-.]., at sapagka't si-

j^,,,^g a)x)!>ado, labg anim na m*:-
ya'y matahk na" kaib:gan ,:g daki-

^y^^^^^ ,,„^,g iarmacJutico. dalaw;ig
lag laga'og, n.yaog bayan.g taga i,-^enie,o,^ is;ig pa,-e, niga nuiga-
Kalamba, ;iy ,),n;igtagkaan s:y.-ig ^^,^y.^^ .^^ ,,.g^^ ^^^gig lu,got \sa
.sagk(3t sa n.ga k,lus;.g ,ugo sa

[^^^^ ^.^,,^,.^^ \,^ ^^^^ y.^^,^^^. ,.,

,.<-.gt.waI;,g, gum't .^a m;d)utig ,.;,,u'uoag y.-on ay V.ahi,Tg si G.
.sandal, .-lyh.ndi n;.J4laKumi);;y ag

i^cd,-o A.' Pateino na Pagulo ,:g
gaye'^g na:s at ag kany;ig kaya Sangunian.
;iy nagk;i,)a,ia)i()g ,n;iiha,Kl<')g niy;i

'

sa ir.ga kaj);u<ai:;in ng Baya,i. d, ^,,^, saiai.ing: iinimo niy» sh ir.sr» i<as.

N;ig ag nagiinap(')y ,ia Iliniag- tila di«hil s» .iMSundD.ir.g iio, ay siyartr ipin»-

.,
'''',

nr r '
\ II m\\\ ng s(\ndMt»ptf (,'iniiir.ii sii pHn'^hlawHDdr

s.kan n.yog 1896, ay kasalul^uyag dukso n- Hi.n,a'siij»n niy*onK.,£9H.
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Nag ag niga kastila ay taltinin

ng niga amerikano sa dagat, at'

ng mga maghihimagsik sa kati-

han, sa isag di maiiwasag pag-

yayari, ag magkatulog na ito sa

paggugnho ng kapagyarihag maka
hari ay siyag nagkalaban. Sa
pulog na idinaos sa Bagog Ecija,

ay nahirag si G. Pedro A. Pa-

terno na sugo . ng Pamahalaag
Pilipino, upeig makipulog kay Gc-

neral Otis, at docVy tamuhin ag

«autonomia», guni't hindi niya

inabot na makapulog ag Punog
Hukbo ng mga amerikano. Ihi-

nalal siyag pamuli sa pagahiwag
Lupon sa gayon dig hayon, at siya

ay nakaratig rito sa Maynila

na sinalasa ag hangahan ng ka-

matayan;. guni*t di niya ipinag-

tagumpay ag layunig kanyag si-

nadya sa mga Pamunuag ameri-

kano.

Uniurogsiya na kasama ng mga
naghihimagsik haggag Trinidad,

Benget, na kinabihagan sa kanya
ng mga kaaway.

Buga ng walag pagal niyag

panitik ag mga sumusunekl: Ang
DATING KABIIIASNAN NG MGA Pl-

LiPiNo, Ang mga Tagalog SA

Kasaysayan N(; Sandaigdkian,
Ang mga Salaysay m Park
Placi:ncia TuNeiKOL sa Kapaka^

nan n(; M(;yvKRis'riYAN(), at njga

iba pag di mabilag na mga baba-

sahig bayan. "

Niyaog Agosto, ika i6 ng ta(3g

i9o2, ,ag Dulaag Tagalog ay di-

nalaw ng isa niyag mainam na

«opereta» na pinamagatag: «San-

dugog Panaginip». Agtugtugin ng

marikit na taghal na ito ay utag

sa Gurog si G. Ik)nus. Kun saan

mai^agkikitag sa gitnd ng kanyag
mga tagumpay ay di niya nali-

mutan ag sarihg wika.

NiyaeSg i9oo na ipahayag ni

General Mc. Artur, ag «amnistia»
,

ay sumaihahm siya noeSn, at na-

gig masugid na tagapamayapa,

matapos tamuhin ag kanyag ka-

layaan,

Nagig Guro si G. l\:dro A. Pa-

terno sa Paaralag «Lieeo dc Ma-
nila» at kanyag ihinayag ag kan-

yag Ang Bag()N(; ayos n(; Mu-
NieiPlO SA PlLIPINAS at AnG Pa-

MA1IALAAN(; BaYAN.
Si G. Pedro A. Paterno ay na-

gig Sugo sa Unag Kapulugag Ba-

yan at nagig masugid na katulog

ng atig mga mambabatas. Na-

mateiy siya niyaeSg Abril ng taog

i9ii nag di man napahiwaleiy sa

pagka Gur(> sa kaunaunahag Paa-

rahig Pilipino na nakilalasa tawag

na «Lieeo dc Manila».
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ANTONIO Ma. REGIDOR

Tnn O sa makasaysayag bayan
iig Maynila ay suniilag ni-

'yaog taog 1843 ag isagdakilag pi-

lipino: si G. Antonio Ma. Regidor.

Ag kanyag mga unag pagaaral

ay ginawa sa «Golegio» ng San
Juan de Letran bagg^ig sa tinamo

agkatibayag «Baebiller en Arte?».

Lumipat sa Paarakig madla ni

$to. Tonuis upag doon tapusin

ag kanyag hiyunin sa pagaaral at

(lo(3n siya nagtam(5 ng katibayag

sa pagkei < Doetor en Dereeho
Civil».

Naglayag siya at sa silog ng
ibag lagit ninasag lalog sumaklaw
ng mga ibag matututuhan at ma-
pagaaralan, at sa Espana, sa dati

r^atig pagulog bansa, ay tinam(3

niya ag ki ragalan at kati'bayag

nauukol sa «Dereeho Ganonieo»
sa «Univ(?rsidad Gentral», sa Ma-
dnd.

Sa kanyag panahon ng ipinag-

aral ay lagi siyag napatagi sa

kanyag mga kapanahon at tuwi
na ay nagtamo iig hilog matataas
na kabukuran at minahal siyag
lagi ng kanyag mga Guro.

Ag kanyag mga karunugag na
tuklas ay pawag nagig hiyas ng
kanyag Tinubuag Lupa, at nag
siya'y inanumbalik dito sa mina-
inaheil na Pilipinas ay nanungku-
]an siyag Kahhim ng «Audien-^

eia» na katumbas ng gay6*y atig

Mataas na Hukuman.
Sa sangunian ng «Ayuntamien-

to» ay ginanap niya ag mga tug-

kulg Tagausig ng Kagawaran ng
mga raarakin ng «Artillena» at

«Inginieria», at nagig Kahhim
rg tagig Lupon ng Palatuntunan

ng Pagtuturo sa mga tagarito sa

atig lupain, Ag kakayahan ng
Tagalog ay iHnagay niy^i sa ma-
taas na kalagayan.

^ Nagig Tagasiyasat at Pagulo ng
Kagawaran ng mga Paarahin, at

sa panunupad niya ng maselag

na tugkulig itc) ay nagawa niy^ig

buhat sa Espana ay matamo ag

isag pasya na magkahaluhalo ag

mga nageiaral na mga anak ng
mahirap at mayaman na dati ay

nagkeikabukekl at nagpapanaghi-
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liaii: Isag tagiimpay njJi uknu)- nuiinagitan ng lahat iig paraan ng

eiaeia» .'.a lot^b ng isag Panialia- niageigawa ng isag salat sa laya

laag inakahari. ay suniapit siya sa Pulo ng Ma-

Nag panah(')g Gobernador 1 lc- lakan, buhat dito ay nagtanan

ncraf dito sa Pilipinas si G. Car- siya haggag sa karatig natig .sa-

!os Ma. La Torre, na piiiagusg kop ng Ingles na Lunsod ng Hog-

dahil .sa kanyag malayag [)aga- k()g, at pagkalipas ng ieag bugso

gasiwa, dito .saKapukian, na nasa- ng panahon ay lumayag siya na

sakigat sa datig palakad na ma- patugo sa Praiu-ia, doon s-a bayan

kahari, si G. Anronio Ma. Rc- ng hiya, at Ina ng bagog ka-

gidor ag nagsaggalag at ag kan- bihasnan.

yag pagkamabutig anak ng Pili- Niyaog 1876 ay nagharap siya

pinas at pagka dalubhasag Abo- ng i-ag kahihgan sa Konsul ng

gado ay pinatunayan niya sa ha- Ka.^tila sa Pan's upag gawaran

rap ng madhi.
^

siya ng «indulto» at ag gayo'y

Siyii ay isag tanyag na manu- kanyag tinamo* sa mabutig palad.

nulat .sa w'ikag Kastila at Ingles Lumipat ,«a Londres, sa inaka-

noon i)a mag panahog ag wikag saysayag bayan ng mga dakilag

Ingles diio sa atig tinubuag ba- Politiko at mga Harig demokrata,

yan ay isag wikag palamuti la- nag siya'y makalagan na niyaog

mag at di papanlahat. ka,=;gakitan ng isag pinaguusig iig

Ag mga kahirapan sa pagkabi- masamag Tala, at ^n bayag ito

laggo ay dinanas din naman niya, ay nakipagisag i)us6 siya sa isag

sapagka't siya at sina G. Joaquin anak ng matinitimag Irlanda.

I'ardo dc Tavcra, JoseMa. Basa Niyaog i896, nag ag punyagig

at ibp., ay pinagdadakip at ib",- magsarili ng boog bayanag Pili-

nilaggo niyaog Himagsikan .sa Ka- i)inas ay nagsisikip na sa atig

bite niyaog taog 1872. Pagkaraan Kapuluan, ay tumaggap siya ng

ng iiag araw na kanilag pagka- anyaya nina G. Fchpe Agoneillo

bilaggo, sila'y ipinatapon sa Pulo at Sixto L6pez, iipag lumipat siya

vig Marianas. Nanahanan siya sa ,s.a V\'a.shigton, upag buhat do6n

Guam na may ilan dig buwan ay sikapin ag pagtatam6 ng mga

na kayakap ag kahirppan.ngi.sag kagaligag pambansa .sa Pilipinas;

«tapon» at tiwalag .sa mga ka- guni't isag pagkakalayo 6 di pag-

pilas ng buhay. Huhat sa Guam kakaunawaan ng mga kaparaanan

ay nakasai)it siya sa l'u'6 ng Vai) ni G. Agoneilk), ag nakapagudy6k

sa pamamagitan ng i.sag sa.sTik- .sa kanyag mulig bumalik sa Lon-

yag amerikano, at buhat dito, sa dres at doon ay sMiikap niyag

tu'iog ng is.-ig sasakyag ingles ay makalulog sa niga ,nagsi.«ilakad sa

nakjisap;t siya .sa Pulo ng Solo- pakikipagkdyarLsa I'ran.siya ng ka-

m(')n haggag .sa Palao,-. pakandn ng palad ng atig nuityag.

Buhat sa Pulo ng Palaos, sa pa- P.lipinas.
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Nag ag atig dakilag l^ayani, si

dat Rizal ay lulan ng iseig sa-

sakyeig dagal sa Ilogkog upeig

iiiwi (lito sa l'ik'pinas, ay sinikap
ni G, Antonio Ma. Reoidor na si

(iat Rizal ay niagtani(') ng L'iya sa

j)anianiagitan ng «J labeas Gorpus»,
guniM pinawaleig bisa ng niga

llukoni doon ag ganito niyag
punyagi.

Nariyan ag niaigsig banhay ng
isag labi ng niga pininsalii ng
aklaj-ag kawal niyaog 1872. Nagig
tagapagtaggol tuwina ng Pilipi-

nas, ng niga niairugin sa Pilipi-

nas, at ng niga pilipino,

Ag kanyeig palad ay nagig ka-

yakap ng niga pagarapin ng ta-

tl(>g unag pininsala ng kabagisan:
ng tatlog J\arcg Tagalog, na l>i-

nitay <,Iahil sa kilusag yaein.

Sa kanyag kabantugan ay na-

handugein niya ng pala ag atig

Inag Pilipinas at dahil dito ay
dapat tun^aggap ng turig ng la-

heit ng kalahig sum^sibol.

Magig saksi ag niaigsig ulat

na ito ng paghaga ng akig mga ka-

panahon ea magandag halimbawa
na ilinagak sa atin ng kanyag
ljuhay.

Namateiy si G. Antonio Ma.

Regidor na nagiwan ng isag ma-

butig bakas bilag pamana ,sa

kanyag Tinubuag Lupa,
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FELIPE G. GALDERON

TSAG bantog na niakamagga-

gawa al masigasig na nuina-

nagal(3g, si G. Felipc G. Caldcr6n

na sumilag sa maliwanag, sa ba-

yan ng Sta. Cruz dc Malabon, Ka.

bite niyaog ika 4 ng Abril ng

1868. Siya ay anak ni G. Jose

at ni Gg. Manuela Roea.

Nagsimulasi G. KelipeG. Caldc-

ron ng pagaaral sa « Ateneo de Ma-

nila» haggag magtamo ng katiba-

yan «Baehiller en Artes» at saka

lumipat sa Paaralag . madla ni

Sto. Tomas.upag magaral ng «De-

reeho.

»

Gaya ng lahat ng masikap na

magpakataas na magisa, ay ka-

sabay ng pagaaral niyag ito ag

paghahanap buhay, at siya'y si;-

mulat sa mga Pahayagag «La
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()pini(Mi» at «ElResumen». Siya'y

nakatapos ng boog nignig ng kan-

yag layon sa ])agaaral niya(3g

i894, at ag kanyeig pagsasanay ay

ginanap ni}^a sa kagawaran ng

nagig banl(')g at pinagpitaganag

Pagulo ng Kataaslaasag llukuman
na si G. Cayctano Arellano.

Nagsigasig din siya ng pagaaral

ng <Lcy Constilucional» «Eeono-

mia Politiea», «llisloria», «Eilo-

sofia y Letras» al «Cicncias Ei-

sieas», tagl pa sa kanyag sadyag

'pnglalakbay sa Mogk(3g, Singapur

at India, na kug saan niya pinag-

aralan sa sarilig liij)a ag pama-
mahala ng mga Ingles sa kanyag
mga sakop na bayan.

Ag mga karunugag jt(') na kan-

yag pinagpakatagian ay lubos

niyag neigamit sa kapakinabagan

ng atig Tinubung Lupa, sapagka*t

niyaog i898 ay siya'y nagbigay

ng mugkahi day G. iMuiho Agui-

naldo, nahigin nito kay Ahnirante
Dc\ACy, c!g mga katibayag buhat

sa Gongreso ng EE. UU., upag
makipagkayari sa isag Lupon ng

;

mga pilipir.o tugkol sa hinaharap

ng Pilipinas, at kug ag gay(')n ay
hindi gaw in ng «Almirante», ag

neigaghihimagsik na pihpino ay
dl dapat tumulog sa mga ameri-

kano, sa kanyag digmaag laban

sa I{s|)ana,

Ag panigin ni G. T^lipe G. Cal-



eleron ay naguguiia .sa niga pag-

yayari, at para niyag nalu'iluilaag

ag panah(5n ay sasapit na ag !a-

hat ng pakikipagkasundo at nasa

ni Dewey, ay hindi pahahalagahan

ng «Congrcso sa Washiglon.»

Ag kasaysayan ng Pihpinas ay

siyag labis na naakapaguulat kug

ag nuigkahig ito ni G. Fclipc G.

Galderon, na hindi tinaggap ni

G. Kmilio Aguinaldo, dahil sa

nialakig katiwala sa karagalan ng

« Almirante Dewey» at ng «Congre-

so» ng EE. UU., ay niay niatuwid

6 wala, Ag mga pagyayari, ay hin

di mababago at di matataliniwag

ng sino man, sapagka't doo'y

saksi ag sambayanag nagpakasakit

magtigis ng dugo sa pagtataggol

ng kanyag katuwiran.

Nagig Kinatawein sa Gongreso sa

Malolos, si G. Feli{)e G. Galderon,

nag lalawikag Paragwa, at sa kan-

yag pagkakinataweig ito ay kan-

yag yinari at ihinarap sa Kapu-

lugan ag kanyag pinaka dakilag

gawa, na napabantog na Patakaran

ng Republika Pilipina, at pinag-

tibay pagkatapos na mapagtalu-

nan ng mga Kinatawan sa damba-
nag yaog ng mga Batas.

Nag maghari na ag kapayapaan

ay ikinatiw,ala sa kanya ng Pa-

mahahuig amerikano, ag Pagtala-

tag ng mga Pamahalaag Bayan
at siya^y sunuilat ng isag Pala-

tuntunan ukol sa bagay na ito.

Itinatag din naman niya ag pi-

nagpalag «Proteeeion de la bu
fancia» ag «Golegio de Abogados
de Manila» at «Eseuela de Dere-

eho» na kanyag pinagturuan at

pindgl andaan ng mga bagog sibol

na mga abogado na makapagli-

ligkod sa atig Tirmbuag Lupa.
jGaanog biyayaag naihandog niya

sa Pilipinas, sa. mga natukoy na

kapisanag kanyag hkha!

Nagturo rin nanuin ng «Mate—
matieas» at «Mistoria Universal»

sa Paarahig «Instituto de Mujeres»

ng mga taeSg i9o2-i9o4, nag
di tuiiiangap ng ano m^ig ka-

bayaran sa kanyag mga pagpapa-
geil, sa paniw^alag ag Paaralag ito

ay gua.aganap ng isag dakilag

tugkulig maghanda ng mabubuti
at may sapat na kayag mga ma-
mamayan.
Sa kanyag mga sinulat na aklat

na lubh^ig mapakinabag, ay matu-

koy ag «A. B. C.» ng mga mama-
mayag pilipino» na siyag katutu-

.
tuhan ng mga karapatan ng mga
mamamayan.
Kug ag jvahoy ay nakikilala sa

buga, gaya ng kasabihan, si Gi-

noog Eelipe G. Galderon ay ma-
kikilala sa kanyag mga ginawag
pamana sa mga nahuhuli.

Siya'y namat^iy niyaog ika 6

ng Hunio ng l9o8, nag hindi man
natapos ag hull niyag ulat tugko'

sa «Eneielopedia Eilipina»

Karapat dapat ulir^^ihi ag kan-

yag halimbawa.

^^

*4^»^#*i##
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J

GAYETANO ARELLANO

l/'tlG sino >:a()g nagsasabig; ag

karuniigan at kanwasaan
ay kaaway ng nrgfa dukha ay na-

bubuiaanan sa halinibawag «a

kanyag sarilig kabuhayan ay ipi^

nakita ng Mrgk na G. Gayetano
Arellano,

Buhat sa isag nuintig bayag na-

kilala sa tawag na Ucl}'(')g, sakop
ng lalawigag lialaan, ay nakyat
sa kataastaasag liknnian ng Pina-

kaniataas na Hukunian dito sa

Pih'pinas. Nakyat na (h^ sa la^^u^

bih'n at pagkakahga ng i^'c!gpag-

katig politiko f^a>'a ng karaniwag
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niagyari sa mga tugkuh'g Pan)a-
hahian, kundi sa sarih'g karapa-
tan, kakayahan at karunugan. pa-
hbhasa'y^ isag dalubhasag kara-
patekipat sa alin niag lalog nia-

^^ehig na tugkuhn.

Nagsisiki]) sa sag^inukob ag
{)ai4kihi!a sa kan^^ag inanini<Jric>

na niga kiu"6kur6 sa kanyag mga
hato!, magi'g «a pagsasarili' niy.i

j^akd:lig ag pasya ng kanyag niga
kasanialian ay di niya niarapatin,

niagi'g sa kug^ siya'y niakaayon
na niagb:gay ng sarilig- ulat. Si

(lat Cayctar.o Ardlano ay isa'g



taog niay mabutig ugnli, niabutig

gawi at niabutig niga gawfi na
ipinamana s^a kanyag niga kalahl

sa hajiarapig panah(3n.

May niabutig ugali, sapagka^t

sa kanyag diwag nagsisikip sa

karunugan ay may siwag ag mga
siiliranin ng lipig tumatagis at

tuwi na ay nakatagpo sa kanyag
mga hatol ng isag kas'yahag loob,

palibhasa ay n^ibabatay tuwi na sa

malinis na udyok ng budhi. Ag
mga uhla ay nakatagpo sa kanyag
maawaig puso ng isag tapat

na tagapagkaliga at tagasaklolo; at

w^ahig sukat na paglilimos ag gi-

nagampan^in niya nag walag sino

mag nakamalay, kahit na ng tu-

nay na sinasaklolohan.

May mabutig gawi sapagka't sa

habag panahon ng kanyag ikina-

buhay ay w^alag unag nagig ihi-

maHg kundi ag tahas na pagiiubos

kaya upag mapagaralan ag mga
suHranig sanhi ng mga paghihirap

ng sagkatauhan, at magawaran
ng tumpak na lunas; pagaaral na
walag niaHw haggag sa huHg san-

daH' ng kanyag buhay. At hindi

sukat ag pagsisikap sa sariH ag
kanyag hinarap, di mabilag na
mga dukha, na w^alag kayag ipag-

paaral sa kanilag mga anak, ag
nakatagpo kay Gat AreHano, ng
isag ganap na biyaya. Pinaggu-

gulan niya sa pagaaral ag lub-

hag maramig maasahan sa haha-

rapin, sapagka*t saganiteSg paraan
niya inaakalag makapagligkod ng
tahasan sa minamahal niyag Ti-

nubuag Lupa.
Ag lahat ng kanyag inisip sa

paghahandog ng ginhawa sa na^

gahihirapan ay kanyag isinagawag
pawa, at kaypala^y di iilan sa

ngayon ag tumeitamasa ng gin-

hawa at nagpapasasa sa mga ka*-

aHwag du!ot ng karunugan, na pa-

wag utag sa pagkakawag-gawa ng
Mrgl. na G. Gayetano AreHano.

Isag masayag araw ng Marso,

ikalawa sa buwan ng taog 1847,

ag Pilipinas ay nagkapalad mag-
karoon ng isag anak na kagiHw-

giHw, isag anak na nagtampok
sa kanya sa isag kalagayag ka-

rapatdapat, at ito ay ag atig pi-

naguukulan nitog mga katagag

u'lat.

Ag mga pagunahig pagaaral ay

idinaos sa sariH'g tahanan at nag-

patuloy sa Paaralag «San Juan de

Letran» at sa «Universidad de

Sto. Tomas» na tinaggapan nag

mga katibayag sumusunod: «Ba-

ehiHer en Filosoffa» (1862) «Ba-

ehiHer en Teologia» (1867) «Ba-

ehiHer en Dereeho Ganonieo» at

«Baehiller en Dereeho Civil»

(1871), «Lieeneiado en JurisprU'

deneia» (1876).

Nagliawak ng tugkulig abogado

ng «Audieneia Territorial de Ma-

nila» at niyaog l879, sa mugkahi

ng Pagulo ng «Audieneia» ay na-

hirag na Hukom na may pananaha-

nan sa «Gobierno Politieo Militar

de Teirlae», at nag makalipas ag

tatlog taon, niyaog 1872, ay n^ihi-

rag na «Gatedratieo» sa Sto* To*

mas sa Karunugag «Dereeho Ci-

vil» at niyaog 1886 ay ginawaran

ng kapagyarihag magig «Magis-
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trado s(ip kn (c » ng < Aiuli enei a

»

(iito sa Maynila.

NanMgkulan ng {)agkakasaggiini

ng « Ayuntamienlo >^ niyaog i8P7: a^

niya()gla6g i898ay ihinalai na Ka-

lihini paghibas ng atig Paniaha-

hie'ig sarili sa Mah)k^s.

Pagkatapos niagig Presieknite

ng «ScrvIcio Civir^ ay ihinahil na

]\'igulog 5>amantah'i ng Mataas na

Ilukuman sa hhm ng Panuihahiag

Hukb() dito sa Pihpinas, at ni-

yac)g Hunyo ng taeSg t9oi, ay

nahaleil na Paguk)g Palagian ng

nasab^g Mataas na Hukuman^
Niyaog siya ay maglakbay sa

Amerika niyaog i9o4, ^y pii^i^g^

kak)oban ng di karaniwag kara-

galag «Doetor cn Dereelio^ ng
«Yale University>, karagalag sa

bihirag tao lamag ipinagkakaloeib.

Nariyan ag kabuhayan ng isag

rnanign/g na Tala, na ag liwanag

ay di magkasiya sa aiig [U{)a!n,

hinagaan ng mga banyaga at ki*

nilalag isag pantas na katagitagi.

Ag mahh'it na bayan, magmuht

pa ng mula at mula, ay naga-

pabanl()g di sa kayamanan v^

kanyag mga patanim, di sa kasa-

ganaan at kasipagan ng kanyag

mga magsasaka, di sa keibantu-

gan ng kanyag tikma; di sa mga

naglalakihag mga gamlayan, pag-

keipahbhasa ay di it() ag nagigi--

babaw at ikinatatagi sa iba, kundi

ag pagkakaro()n ng mga anak na

di kananiwan, niyag mga tao nihig

sa maliliit na bayan sumisib()l

upag ag riiga bayag nasabi ay niei-

pabant()g at hagaan ng mga ba-'

yag lalog malalaki at maginhawa.

Si Gat Gayetano Arellano ay

iseig tapat na anak ng Pihpinas,

at maituturig na isag karapat

dapat na kawal ng sandaigdigan

na kanyag pinagligkuran ng ma-

laganap na kiship ng kanyag diwa/

Pagpalain nawa ni Bathala ag

kanyag mabutig ahiaha at ag kan-

yag mga katagian ay ipagpatu-

k)y ng di mabilag niyag kinandili.
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SUSANA REYILLA

TIUWAG mog akalain giliw

na manibabasa na ag

sanhi ng muntig ulat na ito sa

karagalan ng magandag dalagag

tagalog na si Bb, Susana Revilla

ny likha ng. mga karaniwag pag-

haga, sa mgei di karaniwag gandag

nakeiaakit na umawit tuwi na sa

pusog kilaki; hindi, makalihbog

hindi; sapagka^t si Bb. Susana

Rcv)lla ay kabilag diyan sa mga
likhag karapatdapat lamag pintu-

huin at igalag, dahil sa ag kan-

yag talaghay ay di katulad ng

sa luWuig maramig gandag na-

kayayakag sa mga gawl ng ka-

lupaan, Isag kagandahan na li-

nikha mandin upag magig huwa-

ran ng mga babaig Tagalog. Ag
kabinihag kayakap ng isag ka-

baitag likas ay nagpapatigkad ng

karagalan ng kany^ig lipi, at may
isag di karaniwag talino, palib-

hasa, kaya* t nagagawag ag lahat ng

kanyag magig kakilala ay huw^ag

magimbeSt ngano mag haluag pag-

mamahal, at lahat ay magig ma-

ligaya sa kanyag pilig.

Pakingan natig sandali ag sa-

laysay ni G, Camilo Sala, tugkol
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j^a kanyag kalagian: «Sa labig tagi sa loob ng tahanan ay liindi

(lalawag taon pa lanuig na gulag mapagalinlaganag napapalayo sa

ay nasok na «eolegiaia» sa Con- kanyag buhay na liayag, gaya ng
cor(!in, guni*t niasasaktin peilib- karaniwag magyari sa karamihan

hasa ay hindi nakapagpatuloy; na may ugalig «paglabas» at may
s:ul)ali't nag suniuntkl na taon sa «panloob»; sa harap ng kapisanan

<KscucIa Munieipal dc Manila»,' sa at sa sarili mag tahanan, si Bb, Su-

ilalim ng pamamatnugot ng mga sana Rcvilla ay hindi nagbabago;
< Madres dc Garidad» nasok, at di siya rin ag masay^ig anak ng Pi-

nalaunan at kanilagnakilala agka- lipinas na sa loob at labas ng ba-

mahalan ng hiyas na yaog nasok hay, ay nakatatagpo ng ligaya

sa kaniiag pintuan, sapagka^ nag sa paggawa ng mabuti; ag ka-

sumunod na taon ay hinirag baitan niyag sibol ay hinagaan

siyag magig Peigulo ng kalipunan tiiwi na ng lahat niy^ig nakapilig

ng «Mga Anak ni Maria», at pag- at nagkapalad na sa kanya*y ma-
kalipas ng dalawa pag taeSn, si Su- kakilala; at tugkol sa bagay na ito

sana na lalabiganimig taon pa ay ani Pari Ulpiano Herrero: «Su
lanieig, niyaon i887, ay'tumaggap vida privada era la de una santa».

na ng Katibayag pagka «Maestra Sumilag sa maliwanag si Bb.

Elemental.» Susana Rcvilla, sa mayamag ba-

Ani Ginag ni AIvero, kasalu- yan ng Sta. Cruz, Maynila niyaog

kuyag Patnugot ng Paaralag «Ins- ika' 24 ng Mayo ng taog l87i.

tituto dc Mujcrcs»: «Si Susana Buwan ng mga Bulaklak palib-

ay iseig likhag di haraniwan; ag hasa nag kanyag makita ai^ unag
kanyag Peiaralan niyaog taog l9oo, liwanag, ay hiniyasan ag ka-

na balakin kog magtatag ng isag nyagbuhay, ng mga «sampaga» ng
Paaralag babai na mapaghahan- kanikaniyag katagian; ag kalini-

daan ng mangiikakatulog ug mga san ng kampupot ay iginayak sa

lalaki sa mga suliranig bayan at kanyag kalolwa, ag kayumian ng
pagagasiwa sa tahanan, ay kasa- «violcta» ay binigyan siya ng ka-

lukuyag buk^is at maramig aralag babaan ng loob, ag «alcjandria»

nakatira at nagiiuwian; guni*t ay nagdulot sa kanya ng isag ka-

yaon ay kanyag ipininid upag big- gandahag katagitagi, at ag «ilag-

yein daan a^ taw^ag na ito ng atig ilag» ay nagbigay ng samyo sa

bayan, at ag Ins'I iTU IT) dk Mu- kanya, na walag pagkapawi.

JERES ay amig itinatag.» Siya^y anak na tunay ni G. Ce-

Kun saan mapagkikita, na kay fcrino^ at ni Gg. Rosenda San
Bl). Susana Rcvilla ag kapakanag Josc, maririwasa at mapapalad na

sarili ay iseig walag kabuluhag ba- nakapagdulot sa Inag Bayan ng

gay sa pilig ng mga kahiligan ng mga anak na karapatdapat; Pinag-

bayan at ng kapanahunan. pala, sapagka't makapagmamala-
Tugkol sa kai'yag kabuhayag ki at walag ano niag ipinagimbulo

60



sa inga ibag agkan sa harap ng
kapaniayanan, Kapatid ni lib. Su-

sana Rcvilla ag kamaniatay pa la-

nieigna HukeSm sa Unag Dulugan,
Kgi, naBartolome, Revilla.

Tugkol sa kanyag likas na ka-

baitan at sanhi ng kaligayahan

ng kanyag nagakasama sa «Insti-

tuto ele Mujercs», ay pakingan na-

tig sandalr ag ilag kataga ng Re-

^ista «Gultura Soeial»: «Toda sua-

vidad en el mandar, no bien pre-

via que alguna earga resultaba

pjsada para las demas, euando la

tomara en sileneio parasi».

Nag ag mga «Asuneionistas» ay

dumaog dito sa atig Lunsod at

magbukas ng kanileig «Colegio» ay

nagpatuloy ng pagaaral si Bb.

Susana Revi]la, upag niagkaroon

ng katibayag «Maestra Superior»

at siya*y isa sa unag labig tatlog

Maestra na nagtamo ng gayog
katibayan.

Niyaog taog i9o9, ay nahirag

siyag Tagapamatnugot ng «Insti-

tutd de Mujeres». Sa panahog ito

ay di kakauntig sikap ag ginawa
ng mga maiggitig Paaralan upag
siya* maiah's doon, at hinandugan
siya ng malalakig sahod, guni*t

sa harap ng naghihikahos na «Ins-

tituto» noon, aypinili niya ag ma-
natiH sa pilig ng kanyag mina-

mahal na «Instituto» na kanyagpi-

naghandugan ng isag paglilig^

kod na walag pasubali, pinaggu-

gulan niya ng lahat ng pinakama-
buti niyag panahon sa kanyag
buhay, at di miminsag kinailagag

ag kanyag mga hiyas ay masanla,
huwag lamag nuiuntol ag mabutig

lakad ng «Instituto» dahil lamag
sa kasalatan.

May isag dakilag pagtigin at

paghahaka sa kautagan si Bb.

Susana Revil]a, gaya ng lahat

nag may wagas na puso, at ani

Sor Dolores Velarde, nagig Guro
ng «Instituto» atgayon ay «Madre
dela Garidad» sa isa niyag lathala

tugkc31 sa bagay na ito: , «Nuestra

llorada Direetora tenia una idea

sublime del deber ! Guantas

veces la hemos sorprendido en su

aposento dando elases a sus alum-

nas desde su eama!» Haggag sa

kalubhaan na ng sakit na di na

makatindig halos ay ginagampa-

nan ag kanyag katugkulag pag-

tuturo.

Buhat pa niyaog ika 28 ng D!-

syembre ng i9i6 ay naratay na sa

banig, guni*t nag buk^an ag Pa-

aralan niyaog Enero, ay di pa man
halos makagulapay ay dumalo rin

sa kanyag bulwagag pinagtutu-

ruan. Si Bb. Susana ayisag tunay

na alipin ng kautagan, Ihinatid

saPagamutag «Sanjuan de D!os»

niyaog ika 24 ng Marso, ag lahat

ng sikap ng mga maggagamot na

isa rito ay si Dr. Mieiano, ay na

walag lahat ng halaga, at ag pi-

nagpitaganan tuwi na ng kanyag

mga kaibigan, ag matalinog Taga-

pamatnugot ng «Instituto de Muje-

res», ag dalubasa, mayumi at

niabait haggag sa hulig sandali ng

pakikitalad sa buhay, ay binihag

ng walag awag kamatayan, ni-

yaog ika 11 nag Abril ng taog

i9i7.

Sumalagit nawa ag butihig
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Guro at r.g kayag diwa na nag~

lialia i sa Piiaralag «In.slitiito dc

Miijcrcs» ay niagig taglaw tuwi na

ng kanyag nig.. kasanialKin.

Lum'})at sa kabilag buhay ag

isag niarihig na Guro na nalutog

niagleigtiy sa isag niataa* na kala-

j^ayan ng mabutig pagalan ng

kanyag pinamatnugutan I\'iaralan.

Pinagpakig «Instituto dc Mujc-

re^», na makapagmamalakig nag-

karoon ng niga diwaggaya ng kay

lU). Susana Rcvilla» pinagpalag

«Instituto dcMujcrcs» na linabasan

ng mga l)abaig katagitagi, sala-

mat sa banal na simulaig «Pana^

nampalataya at Karunugan». Na-

rian ag P<iarakin ng mga Paaralan.

lSAN(; l'ANAWIN N(; I I]MA(;silvAX \lVA()?s,(; l898.
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TEODORA ALONZO
i??!;tv!?®»fiip!|p^
['ft'.!";':.iT'l'y' V 'i".'l 4' fv» .i' 'ii|,,iiHiii,:iffl

MaTANDANG l.ARAWAN NG InA NG ATING BaYANI.

CA niayamag bayan ng Santa

Ciuz» Maynila ay dlio naka-

kita ng nnag liwanag, ag isag sag-

g(31 na babaig tinawag na Teo-

sa bayan, i^a sa mntata is na ka-

tugkulag ipinagkakatiwala sa mga
pilipino lig mga panaliog yaon.

Ag mga ninuno sa inani Teodora,

dora, anak ni Kapitag Lorenzo ay buhat din sa mabutig agkan.

at ni Gg. Brigada Ouintos. Siya Si G. ManuiL^l Quintos, ag ama ng
ag mapalad na babaig nakapag- kanyag ina ay isag mabutig bata

handog sa Inag Bayan ng Bayani sa «Universidad de Sto. Tomas»,
ng mga Bayani, si Gat Jose Rizal. at mabutig ama palibhasa ay nag-

Siya^y buhat sa agkag gisig ag sikap na ag kanyag anak na si

muni, ag kanyag nuno si G. Ci- Brigida ay magig isag babaig

l)riano Alonzo ay isa sa mga ma- may pinagaralan.

ginoo sa bayan ng Biilag, Laguna, Klihit na ag kanilag agkan ay
nagig manunukat ng lupa at su- naninirahan sa Kalahiba, si alig

musulat at nagsasalita ng Kastila, Teodora ay ipinaganak sa Kamay-
Ingles at Pranses, nagig Kapitan nilaan, gaya rin ng kanyag mga
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kapatieL Sa lahat ng ito ay ma-
titiyak na si Gg. Teodora ay bu-

hat sa n.abutig agkan, siya ay
sumilag sa isag anak na matalino
at ag lahat ng kanyag mga ka-

sambahay ay pawag mulat sa da^

kilag gawl.

.Ag una niyag mga pagaaral ay
buhat sa «arilig tahanan, at kahit

na lubheig mairugin ag kany^ig

mga magulag ay hindi siya imi-

nulat sa layaw, dahilag kanyag
ikin^igisig sa mabutig gawi at ipi-

nagsumikap na mag/g isag babaig

tagi, may likas na bait at may ta-

lino namag karaf)atdapat.

Hindi siya na^iialagi sa pag-

aaral sa sarili lamag tahanan at

siya*y ipinasok sa Sta. Rosa sa

lilim ng pamamahala ng mga

«Madres dc la.Garidad» at doon

siya namulat sa pananampalatayag

binyagan at ng gawig magsimba

at gumanap ng mga katugkulan

ng isag mabutig tao.

Si G. Francisco Rizal Mercai)0 pinagpa-

LANG AmA, NA NAGIIANDOG NG ISANG DAKP
LANG BaYANI SA LulANG TiNUBUAN.
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Niyaog 1848 ay nakip^gi<^ag

puso si Gg. Teodora Alonzo kay
G. Francisco Rizal y Mereado,

at kapuwa nagsumikap sa ikapa-

nanalili ng kapayapaan sa loob

ng tahanan, gaya ng isag tunay na

^ ulirag magasawa; at ag mga anak

_ay sunodsunod na nagsiratig ai

lalog nagig maligaya ag kanilag

buhay sa pilig ng mga suplig ng
dalisay nilag pagibig.

Sila^y nagagsiunlad sa paniu-

muhay at sanhi ito nag pagdami
ng kanilag panauhig banyaga at

kababayan man guni^tnapansin sa

kanila ng labis ag pantaypantay na

kanilag pagtaggap sa sino mag
.panauhin, magig pantas man at

hagal, mayaman at mahirap, ban-

yaga at kalahl man; sa kanila'y

di napansin ag pagtatagt kay ga-

nito 6 kay gayon, ng dahil sa si-

gayon 6 si ganito, ay lalog daki^

la, mayaman 6 marunog kaya; ag
likas na kaugaliag mapagampon at

mapagtagkilik ng lahig Tagalog ay
naghahari sa kanilag tahanan,

Sa pagkaina ni G^. Teodora, ay
nanupad siya ng gayon na lamag na
kagikapan, upag ag kanyag mga
saggol ay mapanuto; lubhag ma-
irugin tuwi na at mapag^laga;
lahat ng walag malay na tanog 6

paguusisa ng kanyag mga anak
ay tinutugon niyag lahat ng boog
tamis at liwanag, upag n.asiyahan
ag mga anak; guni^t kailan ma*y
di nagig mapagpalayaw. Ginam-
panan niya ag tunay na tugkulin
ng isag mabutig ina, na, mapa^
galaga sa m.ga saggol, mapagturo
^a k^bataan at tapat na kaulayaw

at kaibigUn ng magagsilaki n^ at

tumuntog sa ganap na gulag.

Iminulat niya sa mga anak ag
pagsusumikap na mag^isa, at ni-

yaogsi Gat. Rizal ay aapatin taon

pa lamag at nahihirapag bumasa
ng kanyag Katon ay boog tamis
niyag sinabi ag gayari: «Paano
ka kug di makapagsisikapnamag-
isa. Maaari kayag lagi kag na-^

kasandal kagino man? Sikapin
mog mag-isa kag magaral at gu-

mawag tiwalag sa iba, sa gayon
ay matataya mo ag sarilig lakas

at masasanay kag mag-isa sa mga
gawain». Nagig kasyahag loob ni

Gg. Ttead^a ag manood sa kan-

yag mga anak na bukod bukod

«g paggawa, tila baga niya naki*

kikita sa gayon ag malakig kata-^

misan ng isag^ kasarinlan sa pag-

gawa man lamag.

Tuwi na*y sinalita niya sa kan*

yag mga anak kug gabi ag mga
buhay ng mga dakilag tao, 6 ag
mga buhay kayag may lulag mga
dakilag aral, upag bago matulog
ag mga anak ay mabaon sa pag-

tulog ag mabubutig hinuha. Si-

nikap niyag rsatagalog ag mga
maninignig na buhay ng kanyag
riaialaman, upag maliliit pa ag mga
anak ay makat^ho na ng rtiga da-

kilag huwaran. Sinikap niyag ag
mga anak ay magharap sa kanya
tuwi na ng nasusulat na hinuha
sa kanyag mga kasaysayag ibi-

nubuhay kug gabi, at kanyag isi-

nasaanyo ag mga kamalian, at vsa

ganitog paraan vSa gulag na siyam
nataon, ag anak niyag Pepe, ay
nagharap sa kanya ng isag Dulag
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Tagalog na kinagiliwag labis ng
Kapitan sa bayan ng panah6g
yaon.

Niyaog taog l898, ay nabalo
siya sa ginigiliw na asawa, at

naparagdag sa kanyag pagtagir na
magdadalawag ta6n na sa pagka-
kaputi ng buhay ng mahal niyag
anak na si Dr. Rizal, ag pagka-
malay ni G. Francisco Rizal at

Mereado.

Niyaog i9o7, sa pasimulag Pu-

log ng unag Kapulugag Bayan,
ay hinandugan si Gg. Teodora
Alonzo ng mga paragal at inalayan

siya ng maramig salapibilag
tulog sa kanyag katiisan, guni't

hindi niya tinaggap at pinatigkad

niyag ag kanilag agkan ay hindii

S"

B

I

nagmamkhal ^ li'iip^ag Tinubuan
ng dahi'I lamag Ta ksalapi. At
niyaog ika i6 ng Agosto ng taog
i9ii, ag banal na Ina ng^ dakilag

'Bayani, ay pumisan sa kanyag mga
kapilas ng buhay at sumapayapa
sa kaharian ni Bathala.

Ag paglilibig sa kanya ay gi-

nSnap niy^og ika i9 ng Agosto,
at ag mga matataas na kagawad
ng Pamahalaan ay nakipaglibig
na pawa, tanda ng isag pakikida-

lamhatig Iiibusan sa kanyag pag-

panaw sa bayag ito ng mga da-

lamhatl.

Bilag alaala sa kanyag pagalan,

ag datig daag «Aranque» ay pinai-

litan ng «Teodora AIonzo».

P-^-l

AnG liuiING LARAWAN NI Gg. TeODORA AlONZ6.
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Melehor^ Aguino ( Tandang Sora)

G paguukulan ko gayonnitog ibayo ag tapag at pagatawanan
maigsig ulat, giliw na bu- "^at walag pagimig winaldas ag

mabasa ay isag babaig hindi man kanyag kauntig natitipog palay sa

lamag nakasapit ng mga pintuan kanyag mga bagan, gayon din ng
ng Paaralan, kaya*t tahas na ma- saJppig pati na sa ikapitog buhol

sasabig di lamag sa mga Paaralan halos ng taguan ay pawag ti-

natututuhan ag pagibig sa Tinu- nunaw.
buag Lupa. Ag ganitog gawa ni tandag

Si alig Sora ay isag fikas na Sora ay hiridi nalihim sa mga
mapagmasakit sa alin mag bagay tiktik ng Pamahalaag kastila, ka-

na ukol sa sarih. ya*t siya^y ipinadakip pagdaka
Si ahg Sora, gaya ng tuwi na'y at sa bis^ ng isag utos ni Heneral

itinawag sa kanya ng mgaKati- Polavieja niy?6g i897, siya ay

punan ay nagig isag tunay na ipinatapon sa Monjuich. Di man
inag takbuhan niyaog nagaghi* lamag iginalag ag kanyag ka-

magsik at nagtaya ng buhay sa tandaan at pagkababai.

ikalalaya natin. Pinalad pa rin syag makabah'k

Ag kanyag dulag ay lagig may sa Sarilig Tupa niag riialiitas ag

hain, at ag mahigit na isag hbog digmaan at matahimik siyag na-

Katipunan na naglieaw sa Balinta- matay sa kianyag tahanan sa Ba-

wak na naghihintay ngisaghudyat lintawak, Kalookan, pook na na-

upagagtalibog ay ipakipagpigkian kasaksi ng lalog pinaka manignig

sa mga «remigton» at «mauser», na dahon ng atig kasaysayan.

upag sapamamagitan noon ay lu- Kug si Gat Bonifacio ay nabu-

tasin ag usapin ng atig bayag buhay at makapag.«:asalita ng na-

nasusukuban at inaalipin r^g ka- liukol kay tandag Sora, disin ay
puwa bayan, ay nakatagpo kay nakabasa tayo ng isag magandag
alig Sora ng isag inagmapagkup- halimbaw^a sa kanyag luulat na

k6p. Sumilag si Tandag Sora sa ^ disapala ay pawag papuri sa ba-

Balintawak niyaog taog 1812. baig ito na s:yag tun^ 1 a «Ina ng
Ag ganit6g gawag kapuripuri mga Katipunan,»

ay pinariirusahan no6n ng paru- Ag mga salitag «kumain ka na

sag: kamatayan, kaya't lubhag ka. ba kapatid» at isag gitig nama-
gilagilalas na ag i^ag hagal na malaylay sa kanyag rnga labl ay

gaya ni tandag Spra, ay huwag >tila ;nakikinita ko pa haggag ga-

sagian ng takot at bagkiis nag- y6n. Ag mga salitag ya6n ay
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^iya niyag bati at panalubog sa

walag patlag na mga katipunag

sa maghapon halos at sa loob ng
mahigit na dalawag buwan ay

kanyag kinailagag parag mga lu-

nay na anak.

Tinawag sa sinapupunan ni Bat-

hala niyaog ika 2 ng Marzo ng
taog i9i9, sa gulag na isag daan

at pitog taon,

Ag kanyag bankay ay iniwi ng
mga «Labi ng Himagsikan^ na

siyag nagasiwa sa paghahattid sa

kanyag hulig tahanan.

^•i#'#»«f l»'^

Aiig Libingan ug mga Bayauiug Pilipino.
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APOLOMO SAMSON (Tinteng Pnlonyo)

T'ALAGAG kinusa namig hi-

yasan ag Sa langit ng
Bayang PiLiPiNAS ng mga taog
walag ;^asinog talino gaya ni

Tandag Sora at ni Tininteg Po-

lonio, na baga mag puklin ng
sandakot na «a» ay di nila maki-
kilala, gayon ma*y makapagma-
malaki ng gayon na lamag at ma-
kapagsasabig nakapagligkod sa

Tinubuag Lupa.
Si Tininteg Polonio ay sumilag

sa isag tagc3g Nayon na nakikilala

sa tawag na Kagkog, sakop ng
Balintawak, Kalookan, niyaog i85i

at isei sa mga unag katipunan na

sa tawag ni Andres Bonifacio ay
tumugog agad ng walag ano mag
pasubali.

May kaunti rig kaya na nailib-

lib sa mahirap na pakikipama-

yani sa buhay, palibhasa ay tahas

na mapagimpok, at ag kanyag
lahat nag natitipon, bago pa si

tandag Sora, ay kanyag ginugol

ng walag patumagga sa mga kai-

laganin ng mga Katipunan. Da-
hilan ito na ikinamahal sa kanya
ng gayonna lamag ng «Supremo»,

na sa pagkilala sa kanyag ma-
nignig na pagliligkod ay inata-

saii siya ng tugkulig Kapit^in ng
niga sandatahan,

Si Tininteg Polonio ay isag ba-

yanig sa tapag ay walag ipagi-

gimbulo sa' iba at ag gayon ay

sinikap niyag mamalagl at sanhi
ng ipinagmahal sa kanya ng kan-
yag mga nakasama.

Isag pabulaag walag kabalibali

na ag tunay na pagibig sa Tinu-
buag Lupa ay di sa mga linag

na tao lamag namamahay, may
mga likas na kabaitag talagag di-

narartidam ng tao, nag di sa tulog

lamag ng dunog at it6*y ag likas

na pagibig sa sarili at sa mga
kapatid sa Inag Bayan.

Ag tawag na «kapatid» kug sa

mga labi ni Tininteg Polonio pu-

mupulas ay kababakasan iig tunay
na kahulugan nodn, at ag kanyag
mga tao na di rin kakaunti ay
pa^^'ag nagig tapat sa kanya, -

Nag magkalupitlupit sa dakog
wakas, na ag atig mga niaruru-'

nog ay mad^ala na sa kilusag yaon
na kinatakutan ng marami at pi-

nawalag saysay sa mga pahayag
sa nagsisiakit, ay itiniwalag na
lahat ag mga hagal sa pamiminuno
at ag gayo*y pinagbuhatan ng ma-
halagag salita ni Tininteg Polonio

na gayari: «Patakbuhin ninyo ag
mga kastila sa pamamagitan ng
tintero at pluma.»

Si Tininteg Polonio ,gaya ng
mga limot na Bayani ay linapas-

tagan ng isag kamay na pagahas

niyaog i9o2 at ag kanyag kama-
tayan ay kahanay ng pagkawa-

69 -



9^

kawak nirra Rosendo Simon, Pro- wakawak, at hari na ^ag pagbuo
eopio at Giriaeo Bonifacio, Ve- ng atig kasaysayan ay paguku-
naneio Guevara at iba pa na pa- lan sila ng mga dahog karapat-
wag sa dilin) ijg ,^a^^^^^ dapat sa kanilag^ walag kahuli-
Magig panibSiwrag Inga talata^ . lip na pagibig sa atig InagPili-

ito .^a kanilag mga buhay na na- pinas.

7o

ISANG TANAWIN SA MaSAMBONG, BalINTAWAK,
NIYAONG HimAgsiKan, i898.
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MIGUELMALYAR

A NAK ng makasaysayag lala-

wigan ng Batagan, si Mal-

var ay namulat sa kapanahunag
ag pagaapi ay ^ naghahari at ag

katuwiran ng bayan aykasaluku-

yag tumatagis, kaya,t ag kanyag
diwa ay nahikayat na maggalit

ng gayon na lamag sa paipama-

lakad na mapaniil; at ag gayog
pagpujjuyos ng kalooban ay nag-

karoon ng pagbiibuntuhan , nag ag

unag hiyaw ng laya ay pasimulan

sa Balintaw4'k ng atig'Bayanig $i

Gat Bonifacio, niyaog Agosto ng
taog i896; kiliisag karakaraka ni-

yag inaniban ng ubos kaya,

Ipinamalas ni Malvar sa H/mag-
:sikan ag isag katagitagig pakiki-

baka, at sa ulunan ng isag pu-

lutog na mga pilig taga Batagan

ay linus-ob nila ag mga liimpibB
ng mgia kastila sa Tanawan, at

doo'y ndkilala ag kAnyag isa sa

malalakig pahayag at tutol sa la-

ragah ng digniaan, napinasimulan
sa ganap na ika9ng gabi at turiia-

gal haggag ika 6 ng umaga ng araw
na kasiunod, panahog ikinalipol ng
tanag nagtataggol na kawai na
mga( kastila sa himpilag yaon; at

sa katapigah niyag ipinamalas ay
minarapat siyag' gawig Puno ng
kanyag mga kasaniahan,

Nag idaos ag «Paeto» sa Biyak
na Bat6, niyaog Disyembre t}g ta6g
i897, buhat sa Bulakan ay na-

numbalik siya sa sarilig lalawi-

gan up^ag pagmasdan kug ag mga
dako ng nasabig kasunduanay ma-
gaganap,

Hindi sumama si MaWar sa

Luf)oti ng Himagsikan na lumipat
ra Hogk6g; guni*tnaparo6n siyag

kasama ag tanag kaanak at tii-

mulog sa mga puriyagi ng kan-

yag mga kababayan sa ikalulus6g

ng Bayag Tinubuan, Nag maka-
raan ag magiisag ta6n na ipina-

nahanah niya sa Hogk6g, niya6g

Hunyo ika i5 ng taog i898, ay
bumalik siya sa Kapuluag Pilipi-

nas, at no6n na ga siya gitiawag

Heneral, upag pagasiwaan niya

ag mga kawal sa mga lalawMgan
ng Tayabas at Lagu..a, at sa pa-

nah6n ng kaaiyag ipinamuno ay
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nagkaroon siyag lagi ng mabutig
palad na magtagumpay tuwi na

at makabihag ng maramig kawal

ng mga kastila, Siya'y isag He-
ner^il na lagig pinatnubayan ng
Mabutig Tala.

Niyaog Pebrero, ika 4 ng taog

i899, ag pagkakaibigan ng mga
kawal ng Pilipinas at ng mga
kawal ng Amerika ay nasira, at

si Heneral Malvar ay naatairag

magig Pamunuan ng mga kawal ng

Maynila at Laguna, Ag Pagsan-

han at Sta. Cruz «a Laguna ay

ipinagtaggol ng magkaayaw na

Pagkat ni Riearte, Malvar at Ague-
da Kahabagan, itog huli ay isag

babaig nagpakita ng lalog mala-

lakig kagitigan na ikinamagha

ng kanyag mga nakasama. Ag
mga bayag binangit ay kug ma-
kailag lusubin ng mga amerikano,

guni't tuwi na*y napipilan,

Si Heneral Mahar ay naglamay
at nagpunyagi gabi at araw upag

magtipon ng tao, magsanay sa

mga ito sa pakikibaka at magpa-
.sigla ng mga kalooban, upag ag

pagdidigmaan at pagtataggol ng
atig katuwiran at kalayaan ay

magtagumpay/
Sa masamag sandali niyaeSg

Marso ika 23 ng i9oi, ag Presi-

dente Aguinaldo ay nahulog sa

kamay ng m?a kalaban, sa Pa-

lanan, Isabela; gayon man ^i He-

neral Malvar ay nagpatuloy pa

rin sa pakikibaka at sa kanyag
mga nasasakupan ay nagpadala

siya ng gayarig pahayag: «Ag
aiig sandata ay dapat na magpa-
hayag na di natin ginagamit upag
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ipuksa sa mga k^wal na ameri-

kano, sapagka*t gaya rin natin,

sila ay may mga ina, asawa, kapa-

tid at mga anak na tumatagis kug
srila'y magapatay^.

^

«Nguni^t tay(3*y gumagamit ng
sandata upag ipagtaggol ag katu-

tub(5g katuwiran, katuwirag mag-
karoon ng sarilig Pamahalaan,
Kalayaan at Kasarinlan,)»

Sa bahagig ito ng pamabayag
ni Malvar ay makikila ag kan-

y^g P^gkalinag na tao, mairugin

sa Tinubuag Lupa at matarog na

Punog kawah

Sa pagkilala sa malalakig sikap

at mahalagag gawa ni Heneral

Malvar, ag Lupon Pambanra sa

Hogkog, niyaog unag araw ng
Abril ng taog i9oi, ay nagpasyag
iatas^sa kanya ag Tugkulig pag-

ka Pagulog kawal sa Pilipinas,

guni*t sa kanyag mga pamaha*
yag na ilinagda ay ipinamalas

niyag hindi lamag ag sikap ng
mga kawal ag kanyag pinagba-

tayan, at ag bulag na pagsunod
sa mga kautusag kawal, kundi lalo

na ag tulog ng mga taog bayan
na siyag lalog mabi^a at mapa-
kinabag ga mga mithiig ipinaki-

kipaglaban.

Samantalag si Heneral Malvar
ay boog tapag na nagtataggol ng
atig Kalayaan, ag Lupon naman
sa Kapayapaan ay kasalukuyag

naghahanda ng isag mabutig pa-

raan upag ag digmaan ay maiha-

tid sa ise'ig pagkakasundog kapu-

ripuri, at niyaog Abril ng taeig

i9oi ay nakipanayam kay Hene-



'' ral M'iivar a^ isag Lii|)on liigkol

sa ha^ay na ito, giini^t nabigo. .

iNeipan.^'in ni lleneral CailJcs, ag
pa^^kakatnwas ng atig kalagayan,
ag kahikasan at kapagyarihan sa

:
(lami ng niga kadignui at dahil

(hto, npag niaampat a> dug(> na
(himadah)y na v.'ah g tar^^s ay
hinigi nito kay lleneral Malvar
na sun uk() na; ag kahiligan ng
kaibigan ay iginalag, guni^ nag-

patuloy din ng pakikidigma sa

^ pani\vala> sa gay(3g paraan la-

mag ma|)atutunayan ag marubd()b

na pagnanasa ng Kasarinlan.

Sa kanyag kublihan sa Bawag,
ay kug makailag lusubin siya ng
mga amerikano, guni't tuwi na^
il)inagtagg6l niya ng boeSg tapag

at kc bayanihan, at tuu i na'y na-

pipil: n doon ag kawal na kalaban.

S:ibal *t ag gutom ay isag ka-

away na napakalupit, at sa tu'og

ng pakikiusap ng lubhiig maranug
kaibi^an, sa talagag kadahupan

ng kaya na magpatuloy pa sa pa-

kikidigma, ay nakipanayam s^ya

kay Heneral Bell at bago niya

ginawa it(3 ay gumawa muna siya

ng gayarig pamahayag:

«Patugo ako ga^^^Sn upag dala-

win si Heneral Bell, at an(S man
ag kalabasein ng pakikipanayam sa

kanya, ay hmihigi ko sa mga ka-

' babayan, na huwag lamag akog
lilimutin. Tay(Vy pawag magka-
kapatid. Kahit na nila ako dalhin

sa l^stados Unidos 6 sa alin mag

dako ng Daigd'gan, ay di ko
malilimutan ag p:nakaiibig kog
Tinubuag Lupa».

«Isinasalog ko ag sandata , sapag^
kei^t ag akig niga kaanak at mga
kaibigag sumasama sa akin ay
nagagkeikasakit sa tinitiis na ka^

gutuman. Ag akig pitog anak^at
ag akig giliw na asawa ay lagig

nasa pilig ko at tiniis nila ag
laheit ng kahirapan».

Niyaog ika i6 ng Abril ng ta(3g

i9o2, ay natapos ag inga pana^
yam ni Heneral Malvar, at di siya

ipinadaki sa labas hg Pih'pinas.

Nanirahan siya sa Sto. Tomas,
Batagan, at ag pagsasaka ay siya

niyag hinarap sa paniwalag sa

gapit()g paraan lamag maitatatag

ag mga kailagan ng nasirag bansa.

Matahimik s'yag namuhay sa

bukid haggag sa napilitag lumu-

was ng Maynila dahiian sa sakit

sa atay na kanyag dinanas, at

niya()g ika i^ng Oktubre ng i9ii,

ag kanyag liirap sa buhay na ito

ay winakasein, upag masok sa bu-

hay na wklag haggan ng mga Ba-

yani na walag kamatayan.

Dinala ag kanyag bagk^iy sa

Sto. Tomas at doon binigyan ng

kanyag sarilig pitak na pamama-
higahan ng mga labi ng isag bu-

hay na mauuliran sa katapagan

at katapatag loob sa Lupag Ti-

nubuan:

Sumalagit nawa.
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EMILIO JACINTO

CI Emilio Jacinto, ag kanag

kamay ni Gat Bonifacio ay

sumilag sa maliwanag, niyaog

1879, sa bayan ng Trozo, sakop

ng Maynila; anak duklla at walag

karagalan kundi ag likas na pagka-

tao, kaya*t musmos pa'y nakita

na sa kanyag paligid ag pagkaka-

tuwas ng mga palad,

Nagaral na mag-isa sa pama-

n;agitan ng niga magulag na nag-

turo sa kanyag kumilala ng mga
titik at sa pamamagitan ng ka-

tipiran at pagsasakit ay napapag-

e.ral dln ag batag si Kmilio Ja-

einio lie-^ggag sa makasapit sa

dambana ng karunugan sa «Uni-

v^ers:dad de Sto. Tomas».

Gaanog pagsasakit ag ginawa

rg kanyag mga magulag upag
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ag kanyag isif> ay mamulat sa

malauak na tahakin ng karunu-

ilar.!

Sa (vUnivtM's:dad:^ ay nagrgkapa-

r.ahon ni Emilio si G. Juan Sumu-
long, isei sa nagfg matas na tao

. at dalubhasag i.aglaglay ng lalog

matataas na katugknlan sa Pama-
halaan, Kapuwa sila palibliasa

amik dukha, kaya't ag kanilag

Uiga simulain ay nagkakatulad, at

ag pagmamalas sa mga mataiaas

na agkag kanilag nakasama s-a

pagaaral ay nakakiliti sa kanilag

dulawei, kayaM pinakasikap nihig

sila*y mapala}^6 sa kalipunan ng
n)ga yaon, na kanilag kinasusu-

klanuin mandin.

Dahilan sa maagag hiyaw ng

Himagsikan na kanyag inaniban

pagdaka ay di nakatapos si Kmi-
lio Jacinto ng kanyag pagaaral,

baga mag nagiwan siya ng isag

mabutig talaan n^ kanyag pag-

aaral sa «Universidad de Santo

Tomas».

Lagi siyag matigas atdi kara-

karakag nagbabago sa bisa ng mga
tagubilin; tuwi na*y ipinagtaggol

niya ng ubos kaya ag inaakala

niyag katuwiran. Gatiito ag kan-

yag pamamalakad sa sarili sa

boog panahog siya^y nabuhay.

Niyaog taog i896, si luiiilio Ja-

einto ay naguna sa isag lu|)on na

itinatag ni Gat Bonifacio u|)ag



n;alviprgl ita sii Kinalawan ng Ba-

yag Hap(5n dito sa Pilipinas, upag

pasapitin sa Einperador ng HapeSn

ag iseig Pahayag. Isa sa niga ba-

hagi ng Pahayag ay itog suniu-

:sun6d:

«Ag mga sinag ng liwanaig na

lumagan^ip sa Bansag Hapon ay

nakaratig d;n dito sa Pilip nas,

Dapat kami£ makinabag sa liwa-

nag»:

Nag taon dig yaon ay nagsuot

insik siya upag makipagkita kay

Dr. Rizal at yakagin itog maki.

isa sa kilusan sa paghihimagsik,

guni*t sa pagkakeikilala ni Doetor

Rizal, na nag panahog yaon ay

salat na sakit tayo sa paghahanda

at malayo sa pananagumpay ag

himagsikan, ay tinugon siyag

«ag gayo'y hindi pa dapat», At
nag simulan na ag pakikibaka

buhat sa Balintawak, at ag kasa-

rinlan ng Pilipinas a^ ipinahayag

na sa pamamagitan ng sandata,

ay ginawag Heneral si Emilio

Jacinto, at ag kanyag sakop ay

ag gayo^y lalawigan ng Rizal

datig Morog, ag Laguna, Bulakan

at Bagog Ecija,

Si Emilio Jacinto ay siyag unag

kasaggunl ni Bonifacio, hagga sa

ito'y pinatay ng isag salaggapag

niya6gi897.

Sa isag tagpuan sa bayag Ma-

hayhay, Laguna, sa isag malakig

pulut6g ng Hukb6g kastila, si

Emilio Jacinto ay nasugatan, at

nabihag ng mga kaaway; guni*t

hindi nagla6n sa kamay ng mga
kastila at niya6g Abril ng i899

ay Misawtati: ng buhay ag dakilag

HfncraL
Ag kanyig sagisag na isina-

tuntunin ng katipunan ay it6g

mga sumusun6d:

{Liwanag at Nignig; Kal^yaan^

Pag'big; Ag Pamahalaan atbayar;

Malig Pagsampalataya; Paggawa;)

«LiWANAG AT Ningnig: Ag nig-

nig ay nakasisira ng inata sa-

mantalag ag Liwanag ay tuma-

taglaw»,

«Kalayaan: Ag kalayaan ay

ipinagkalo6b vSa lahat ng tao bu-

hat sa pagkapaganak at siya'y

dapat gamitin kailan man^ hindi

upag puminsala sa kahit sino. Ag
kalayaan ay buhat ^a lagit at

hindi kalo6b ng an6 mag kapag^

yarihan sa ibabaw ng lupa».

«PagibIG: Sa mga karamdamag
tinataglay ng tao ay walag na-

pakadakila gaya ng «Pagibig»

Kundi sa pagibig ag mga bayan

ay napawi sa ibabaw ng lupa, ag

mga kapisanan ng mga lao ay

natulad disin sa lagas na dahon

ng kahoy ha ipinagliliparan ng

isag buhawi, guni*t dahil sa pag^

ibig ay malalakig bagay ag na-

yayarl»*

«Ang Pamamalaan at bayan:

Ag pagkasulog ng mga Bayan ay

nagbubuhat sa mga mamamayan
at it6*y isag dakilag kapagya-

rihan».

«Maling Pagsampalataya:
Kug sino yaog nagsasabig anak

ng D:os, ay dapat tumulad kay

Kristo, maralita, mairugin at ma-

sintahin sa kawagasan.

«Paggawa: Ag paggawa ay
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hii.di Sun pa ng Dlos na gaya }'a, nic;\' ()ani\vah g luil.og sa da-

ng paniwala ngihin». klL'ggawiat kai apatdapal na pa-

Sa nii^a banliay na ito ng; nioa sin.ur.6sa aiin mag kihisan. Si\a

kaispan, ay niakikih'da si lunih^o * ay isag tuuey na Hayani , tihinsik

Jacinto naisag dakihig tao, may
^^,y .ynyii ng niga wa^as na tao

niatataas na sin.ulain sa bulir }s

nway niatayog na pananani[)a!ata'-
buhat sa La^it.

-5x^

Balak na Bantayog kay Dr. Riz»l na nagtamo lig unang ganting

at nahirang sa lahit ng ihinarap sa Timpalak.
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ANTONIO LUNA y NOVICIO
-^."^Li^i^^r ^«»»»1,!"^ .> >.

1 SAG dal<i 1 ag 1 1en enii n a pi 1 i;

paniagal sa kanya ng nvga nakaki-

lala sa kanyag di niatalawarag Luna at ag kanyag in

katapagan. Anak ng bayag May- Gg. Laureana Novicio,

nila at niyaog ika 29^ng Oktabre

ipinaganak ng taog i868.

Ag kanyag ania ay si G Joaquin

a ay si

niagasa-
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wag nagbigeiy sa atfg bayan ng

mga anak na lubhag ikinararagal:

Sina Juan Luna, ag divyag lu-

mikha ng «Spollariuni»; Joaquin

Luna, nagig Gobernador sa La
Union, Jose Luna, bantogna mag-
gagamot, na pawag mga kapatid

ng rm g pinaguukulan nitog maig-

sig ulat.

Sa «Ateneo de Manila» siya si-

bol, at gaya ng lahat halos na

aral sa mga Hesuita ay lumab^is

siyag isag mabutig bata. Ti*

naggeip niya ag kat'bayan ng
pagka «Baehiller cn Artes» .ng

taog i883 at lumipat siya sa Santo

Tomas, upag magaral ng «Far-

maeia», pagaaral na kanyag ipi-

nagpatuloy sa Bareelona, Espanya,

at doon niya tinamo ag katibayan

ng pagka «Lieeneiado» Nagtuloy
pa rin ng pagaaral sa «Universi-

dad Gentral de Madrid» at doeSn

naman niya tinaggap ag katiba-

yag pagka «Doetor» sa nasabig

karunugan.

Si Antonio Luna ay mahilig

dig umawit at ag kanyag kudyapi

ay napabantog din at isa sa rito

ag kanyag ihinandog sa mga nag-

aaral sa «Goneordia», Paaralan

ng mga babai, na kanyag pina-

magatag «Mga Bituin ng Akig
Lahi».

Sa kanyag pagkakaaianunulat

ay nagpakatagi rin siyag lubos

gaya ng hagga gayon ay masu-

siiysoy sa «La Solldaridad» sa

Espanya nina Mareelo H. del Pi-

lar, sa lilim ng pamagatna Taga-
Iloo. Naglathala siya ng isag

aklat iia kinalalarawanan ng pagk^i
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tiwali ng pamamalakad ng mga
kastila rito sa atig lupain.

Nageiral din nanran si Antonio
Luna ng «Ingenieria Quimiea» sa

Belgika at pagkatapos ay lumipat

siya sa Pan's upag magsanay sa

«laboratorio» ng magitig na si

Dr. Latteux.

Ag kanyag Las IiMPRESlONKS

ay kinamuhian ng gayon na" !&-

mag ng mga kaaway ng atig pag-

rasarili, sanhig ipinaghinala .^a

kanya na isa sa mga tagapagta-

guyod ng Himagsikan at niyaog

buwan ng Pebrero ng 189/ ay

ipinadakip siya at ipinatapon sa

Espanya at sa Carcp:[. Modelo
roon ay ipinalasap sa kanya ag

lalog masasaklap na araw ng isag

taog malayo sa tinubuag lupa at

tumatagis sa madiliiti na bilag-

guan, tulad sa isag salarin.

Nag siya'y palayain ay lumipat

siya kapagkaraka sa -Akmanya
at nagpas'mula na sa kanyag
puso ag ttihasag pakikialit sa mga
Paginoon ng atig bayan at kan«

yag pinagsanayag basahin ag mga
katagian sa pagkamandidigma ni

Napoleon, at sinikap niyag ma-
tuto ng mga mabubutig paraan

sa digma.

Nanumbalik siyag agad sa Pi-

lipinas nag ito'y maghiniagsik na

ga at samantalag ag kanyag ka-

talinuhan sa -pagkamabutig man-
didigma ay hindi pa niya naiha-

h anddg sa kanyag bayan ay i ti'

natag muna ag Pahayagag «La
Independeneia» at agkanyagpa-
nitik ay kinakitaan ng mga tud-

lig ng pambuhay na loeSb sa ka-



ragalan ng kilusag yaog tugo sa

gan^ip na ikalalaya ng atig bayan.,

Nag ag datig magkaibigag ame-

rikano atpilipino, na magkatulog

na nagpasuko sa mga kawal ng

kastila, na dito, nag mga panahog

yaon ay pag noon at hari; nag ag

dalawag watawat ng laya na mag-

kasamag nanagumpay sa mga ka-

hagahagag pagbabaka ay nagka-

katitigein at mandi'y di na mag-

kawatasan; nag ag mga bayanig

yaon ng kilusan nag isag bagog

anyo ng kasaysayan ng atig ka-

lahian ay pinaghaharian ng pagi-

gimbulo at nagkakabawasan na

ng pagtitiwaia ag isa*t at isa, ag

kababayan natig si Antonio Luna

ay napasaKabite agad at pinagha-

nap ag Pagulog Aguinaldo upag

do6*y ihandog ag kanyag karu-

nugan sa digma, at si Antonio

Luna ay ihinalal pagdakag Hene-

ral ng mga kawal vSa katihan, at

pagkatapos ay inatasan siyag ma-

gig Tagapatnugot ng hukbog pi-

lipino, katagiag kanyag pihaun-

lakein ng kagilagilalas na paki-

kibaka na lubhag nagpahirap sa

hukbog amerikano, magbuhat sa

pamimiyapis na simula sa Tul-

yahan na kinaHbigan halos ng pi-

nakamalakig bahagi ng atig mga
kawal ug Batalyog Maynila, at

haggeig sa ilog ng Kalumpit na

ipinagtaggol ng atig hukbo ng

isag pagtataggol na gumuhit sa

atig kasaysayan^ n

gintosa kabayanihan at katapagan.

Niyaog taog i899, nag kasalu-

kuyan siyag tumatahak ng lupag

Kapan.pagan sa di mapigilpigilag

paglusob ng mga kaaway, naki^

kinitii marahil ag kanyag mga hu-
h'g sandah^ kaya^t kagyat sumulat
ng kanyag «Huh'g Pati;>, na anya:

«Ipinagkaloob kog lahat ag akig
mga ariarian sa akig pinakaiirog
na ina.»

«Sakahgako ay mapatay sa la^

banag ito, ay ninanasa kog ag
akig bagkay ay balutin ng isag

watawat ng Pihpinas at ako'y ih-

big sa lupa ng akig sarilig lupa

na sanhi ng akig pagkakasakit».

«Siya kog lagig mithi ag ak6*y
mam^tay ng bo6g kasiyahan ng
akig bayan, sa pagtatagg61 ng kan^

yag Iiibusag kasarinlan».

Kagilagilaleis na lubha kug pag-

tutularin ag dalawag hukb6g nag-

lalamas no6n sa kanikaniyag ka-

kayahan, sandata at katalinuhan

sa digma, sa kabayanihan ng pag-

sasalasaan na anim6'y mga huk-

b6g magkasukat ng lakas baga
mag sa katutohanan ay hindi pa

anino ng hukb6g amerikano ag atig

mga baguhag kaw^al; gay6n man,

sa katalinuhan ng pamamatnugot
ng bayanig si Heneral Luna ay

^ nagpapanatili sa atig mga kawal

ng katapagari, at libos kayag pa-

nunupad sa mga kautusag kawal

na kanyag pinaiiral sa ibabaw ng

mga sundalo natig pawag panan-

daliag tatag at di man nagaka-

kakilala ng mga kautagan ng mga
tunay na kawal ng isag tunay na

_

:

'hukbo r..- _ '_.....-,..:-: -..- - -

Sa* kabagisan ng kanyag pag

papairal ng mga kautusag digma

at sa nasag ag mga baguhan natig

mga pinun6 ay mapantay sa isag
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kalci<^a)'ag lindi niananagli;ii sa

niga kawal na ^anay sa dig-

niaan, ay nakata^^po slya ng nia-

ramig «naf;Iiinanakil» sa kanyag
kagahasaan, at isag araw na ni-

nasa niyag niakipagkita at nia-

kipanaye'un sa Pagulog Asuinaldo,
na noo'y na sa Kabanatuan, u|)ag

niagniugkahi niarahil ng isag ba-

<4og paraag inaakala niyag isa<jja-

wa, ay hinadiagan ng isag punlo

ng sarili ring Hukbo na niyaogika

5 ng Hunyo ng taog i899, ay walag
pagimig tumudla sa kanya at ag;

kanyag buhay ay tinampalasan.

Sa kanyag palad na yao'y na-

paramay ag kanyag «ayudante»

na si Koronel Kraneiseo Roman,
at buhat na noon ay nawalan ng
isag matahnog u!o at walag pagal

na bisig ^g ^'^tig hukbog pinagta-

masahag itaboy ng mga kaaway
hanggeig sa napipilan na nag pa-

tuluyan. .

Si Antonio Luna, gaya ng mga
dakilag liayani, ay namatay ng
wala sa panahon; guni*t sa kan-

yag kamatayan ay naiw\an niya

ag aral na lubhag mapakinabag
sa mga panahog hinaharap natin.

Ag kanyag kamatayan ay nagig

sanhi ng lubhag maramig mfa
kurokuro, na ii)inagh;hinalag ya6*y
likha ng kalupitan, guni*t sa ano
man, talagag ag mga dakilag tao

ay nakatatagpo ng isag kamata-
yag di karaniwan, upag magig
sanhi ng isag matamag pagiiliini

at magig batogurian ng kanyag
mga kahagahagag katagian.

Mga kamatayag gaya ng kay >

Luna, sa dapat na ikapauwi sa wa^a
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at niagi'g sanhi ng isag paglimoti

na walag haggiiu, ay lalog bumu-
buhay sa mga diwa, nagpapatib()k

ng i)us6 at gumigisig samadlasa
ikakikila^a ng lubusan sa kanyag
niga pagliligkod na karapatdapat.

Nag])upugay ako sa lib'gan mo,
(lakilag Heneral, at minsan pa^y
Liulitin dito ag lubusag paghaga:

sa iyog kabayanihan.

HENERAL ANTONIO LUNA
SINAWl N(; KAPALARAN NA PATA-

viN N(; M(;a kawal n(;

SARI!.IN(J IILKRO.



GREGORIO DEL PILAR
TU[USMOS pa'y namuhi nag

lubha sa masasamag pala-

kad ng niga kastila sa kanilag

bayan; pamagkig buo palibhasa

ni Gat Mareelo H. del Pilar, ay

nagpasasa rito buhat sa kamus-

musan ng isag dalisay na aral

ng pagibig sa bayag sarih, kaya't

nag kasalukuyag ag «Noli» ni

Dr. Rizal, ^ay di mabasa ng hin.

di magig isag «malakig kasala-

nan» si Gregorio ay isa sa mga
lalog masipag na tagalaganap

noon,

Sa ganag kay Gregorio ag

«Noli» ay siyag aklat ng kaligta-

san ng lahi.

Nag ag hiyaw ng laya ay lu-

maganap sa walog lalawigag Ta-

galog, si Gregorio, ay nahikayat na

magsundalo at ag gayon ay isi-

nagawa bata pa man siyag lubha,

at buhat noon sa pamamagitan
ng mga di karaniwag katapagag

badha ng kanyag mga kilos, ay hi-

nagdein niy^ig untiunti ag kabaya-

nihan haggag sa nag lagdaan ag

«Paeto de Biak na Bato» ay na-

karatig na siya sa tugkuHg Ko-

ronel.

Neimahal siyag hibha kay Agui-

naldo at siya ay ipinagsama sa

Hogkog nag malagdaan na ag ka-

sunduan, at sila*y tumulak niyaog

ika 27 ng Disyembre ng taog 189/,

gaya ng natutukoy sa nasabig ka

sunduan,

At nanatili si Gregorio'del Pilar

sa Hogkog samantalag si Aguinal^

do ay doroon atsa parag tiniyap na

pagyayari, ag mga kastila at ame-
rikano ay nagkaroon ng sigalutan;

at sanhi ng pagpapadala rito ra

Pilipinas ng isag Hukbog dagat

sa ilalim ng pamamahala ng Al-

mirante Dewey. Ag Lupon Pili-

pino sa Hogkog ay inanyayahag

manumbalik na muli at magpatu-

loy ng paghihimagsik,

Ag mga pagyayari rito ay lub-

hag maliwanag sa kasaysayan ng
dalawag digmaan, subalit hindi

kalabiseig baggitin dito na si del

Pilar ay datig katulog ng mga

^
amerikano sa pagbaka sa mga kas-

tila, sa paniwalag ag mga kawal

na yaon ay katulog natin sa pagtu-

klas ng kasarinlan.

Si del Pilar ay nagpatuloy ng

pakikibaka sa pilig ng atig mga
kawal, laban sa manlulupig, baga
mag talos na ag pakikibaka ay

tahas na pagpapatiwakal yayamag
ag kaaway ay lubhag malakas,

marami at makapagyarihan.

At ag hukbo natin ay napata-

boy ng n^ipataboy haggag sa ka-

itaasan, nag di humihiualay si dej

Pilar sa pagtataggol sa Kuartel

Heneral iia kinalalagyan ni Agui-

naldo.

81



Si Gregorio del Pilar ag siyag

naliirag na ma^laggol sa Pasog

Tilad, na tagig pagdadaanan ng
sino niag magnanasag himiAsob sa

Kuartel Ueneral at ag kanyag li-

mampuo't limag mga pilig kawal
5a katapagan at Katapatag loob, ay

nagpamalas ng di karaniwag ka-

bayanihan.

Sa kug anog pakana> ay nata-

lunton ng mga amerikano ag Pa-

sog Tilad,. at sila ay linusob ng
walag patumagga haggag sa ag

lahat ng limampuo't limag kawal

na doo^^y nagbal aitay, gayon din

si Heneral Gregorio del Pilar ay

pinuks^ig lahat nag walag pitagag

kalupitan ng mga kawal na lumu-

sob, na binubuo ng mahigit na

300 katao na kabayuhag pawa.

Sa lokbotan ni Gregorio del

Pilar ay natagpuein ag isag araw-
araw na tala na kin^ibabasaham

nggayari:

«Kug isag malakfg hukbo ag lu-

lusob sa akin at sa akig mga ka-

wal, ay mapasusuko ako; guni't

lalog magigig kanaisnais sa ganag
akin ag ako'y mamatay sa pag~

tataggol sa akig pinakaiirog na

Inag Bayan».

Ganito namatay ag is^ag mata-

pag na sundalo na sa katiyagaan

at sa wahig maliw na pakikibaka

ay suinapit sa tugkulig Heneral

sa gulag na dalawampu6*'t dala-

wag tac3n lamag.

Siya*y an^ik ng mabulaklak na

Bulakein at ipinagmamalaki siya

ng tanag kababayan sa kanyag
walag katulad na kabayanihan.
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MARCELO H. i)EL PILAR

^
^
^
^
*

TSAG elakilag bayani na sa

pagtataggpl ng katuwiran

ng bayan ay linisan ag tanag ka-

riwasaan at kaginhawahan sa sa-

rilig lupa at tumiwalag sa niga ka-

pilas ng buhay upag niahikap sa

silog ng ibag Lagit ag ikatiti-

mawa ng atig Inag Pilipinas.

Si Mareelo H> del Pilar ay su-

milag sa analiwanag niyaog ik^i

29 ng Agosto ng i85o, sa matik-

mag bayan ng Bulakan. Bayan

ng magagandag diwatag nakaya-

yayag umawit sa may mga hilig

sa tulain.

Ag kanydg ama ay si G. Juan

H. del Pilar at ag kariyag ina ay

si Gg. Blasa Gatmaitan. Talagag

lahi ng mga «Gat» ag bayani na-

tfg ito at pagkapalibhasa ay may

83



rriga kaya rin naman ag kanyag'

niga niagulag at ag kanyag ania

ay maginoo sa bayan, kayaM
namulat ng tigala ag noo may
niatataas na indayog at maibigin

.sa katuwiran.

Pagkapagaral niy^i ng mga unag
titik sa sarilig bahay ay nasok

siy^i sa Paaralan ng San Jose at

pagkatapos dito ay lumipat siya

sa Paaralag-madla ni Sto. Tom^is
upag dito magtapos, at boog nig-

nig niyag ipinakita ag di kara-

niwan niyag talino haggag sa ag

katibayan ng pagka «Lieeneiado

Qn Jurisprudencia» ay kanyag
kamtin, noog taog i88S.

Ag sigasig niya sa pagibig sa

lupag sarili, na no6*y lubhagsi-

nisiil ng masamag pamamalakad,
ay palagi niyag ipinakilaia sa

kanyag mga pamamahayag; na ag

pagkahilig niya sa pagtiwalag at

paglaya, ay lubos baga mag ag

gayon ay talagag kasalanag pinag-

uusig at ikinabibitay ng panahog
yaon ng kalupitan.

At ag talagag maaasahag bu-

gag hinog ng gayon gawi ay su-

mapit at niyaog 1888 na rin ay
ipinagsakdal siya sa kasalanag

«Kilibusterismo»; nag kanyag ma-
tunugan, kapagkaraka at yayamag
ag kanyag ulo sa gayog kasalanan

ay nagaamoy bagkay ay tumakas

siyag agad at sa Espanya na rin

nagtugo, upag doon pasimulan ng

ubos kaya ag pakikibaka sa mga
kaaway ng atig pagtiwa^ag sa ka-

pagyarlhag kastila.

Asawa at dalawag anak, ka-

ginhawahan at agkan ay linisan
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niyag walag balino at umasag
ag kanyag hagarin ay banal sa

gayog pagyao. Sa Iispanya ay iti-

natag niya ag kanyiig kapisanan

ng «Solidaridad Kil.pina» sa Bar-

selona niyaog i889. Ag kapisa-

nag yaon ay nagmimithi ng mga
kabaguhan ng pamamalakad dito

sa Pilipinas.

Pinamatnugutan niya ag kapu-

ripurig pahayagag «La Solidari-

dad» na itinatag doeSn ni G. Gra-

eiano L6pez Jaena, at siya*y ki-

natulog nina Dominador G8mez,
Kernando Ganon, Antonio Luna,

Jose Rizal, Mariano Ponee at iba

pag mga bayanig pilipino noon,

na sa pamaniagitan ng utak at

panitik ay bumuwag niya6g ma-
tandeig kapagyarihan ng mga hari

dito sa li^ilipinas.

Ag kalakhan ng kanyag puso,

katapagag maglahad ng katuwi-

ran niyag inaakalag api, at ag

katayugan ng kanyag palaisipan

ay nagig sanhi ng lubusag pag>

haga sa kanya ng kapanalig at

kaaway man sa paghihimagsik na

ya6n na lubhag kasakitsakit.

Ag salapi ng kanyag agkan ay

nahugh6g, ag kanyag mga anak

ay hindi na muli pag nakita at

nag^lanas ng lalog kakilakilabot

na kahirapan sa silog ng ibag

lagit, up^ig ag katuwiran ng ba-

yan ay patuluyan at walag sag-

wil na maipagtaggoK

Sumakabileig buhay si G. Mar-

eelo H. del Pilar niya6g ika 4
ng Hunyo ng ta6g i896 sa gitna

ng isag karalitaag hindi mada-
lumat.



Bileig pagkilalTi iig Bayag Pili*

'tpnas sa kanyag walag kamata-

yag mga gawa, ay ipinasya na

^g kanyag labi ay kunin sa li-

bigag kanyag pinagpapahigalayan

ng ganap, at gayon ay.nasa libi-

gari na ng mga Bayani dito sa

Maynila, upag ag mabutig alala

noon ay niagig isag mabutig ha-

limbaw^i sa atig mga bagog siboL

Kapuripurig halimbawa na gaya

ng pamana ni Mareelo H, del

Pilar ay hindi dapat maparam sa

ahn mag pusog Tagalog, yaya-

mag ag lahat niyag punyagi ay

iniiikol lamag sa ikalalaya , ng

Bayan at hindi sa kagi nhaw^ahag

sarili,

Talagag ag mga tunay na Ba-

yani ay hindi naghihintay ng

gantigpala sa kanyag mga gawa
at sikap, at sukat na yaog ka-

siyahag loob na dinadang^ng taog

gumagaw^a ng tunay |ha udyok
ng budhi ag siya niyag nagig

katulog sa mahabag panahon 'ni-

" yag rpina1\il3al<a; guni^t ag mga
taog bihasa ay nasisiyahan na-

mag magaral sa kanilag mga ka-

dakilaan, sapagka't ag mga di-

^'^S g^ya ng kanila ay talagag

mahwanag na su!6 na nagpapa-

nuto sa mga lipig sumisipot sa

isag lalog maginhawag kabuhayan^

Mapalad ag mga bayan na baga

mag w^alag gaanog maipagmalaki

sa kanyag likas na pagkabayan

matagi sa kasikapan ng kanyag

mga anak, ay sibulan ng bayani

ng katauhan na nakagigimbal at

nakapagguguho ng kalupitan at

pagaalipig nakapipigil sa tahasag

ikauunlad ng mga bayan at mga
tao,

At gaya ng sabi ni Dr, Domi-
nador G6mez, si Mareelo H, del

Pilar—anya— ay isag «mabutig

tao» atsa kanyag diwa ay di nag-

kakapuwag ag ano mag masamag
adhika, sapagka^t sa kanyag puso

ay nagsisikip ag wagas na pag-

ibig sa Tinubuag Lupa.»
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MARIANO PONCE
lVriYAOG ika 22 ng Marso ng

taog 1863, sa silog ng

masayag Lagit ng Raliwag, J-a

bayan ng magaganda at mabibinig

dalaga na napabalita ng gayon na

lamag, ay doon nakakita ng unag

liwanag ag kababayng Mariano

Ponee, isa sa tatk'>g tugko ng mit-

hig kalayaan nitog liipaig p'nag-

gugulan nihi ng hilKit ng punyagi

at pagsasakit.
,,

Ag kabataan niya ay maagag
iminulat sa pagaaral sa bayag
sarili at nag makatapos siya ng
mga pagunahig pagaaral ay lu-

mipat siya sa San Juan de Lc.

tran hagga sa niyaog l885, ay

kanyag tinaggap ag katibayan ng
pagka «Baehiller en Artes»: Nag-

patuloy siya ng pagaaral ng

pagka Maggagamot sa Paaralag-

madla ni Sto. Tomas sa loob

ng dalawag taon at sa <Universi-

dad Gentral de Madrid» niya tina-

pos ag nasabig karugan, kun saan

niya natamo ag katibaye^g pagka
«Doetor en Medieina».

Nagig maginhawa sai^a ag kan-

yag buhay kug ag kanyag pag-

ka Maggagamot ay iniukol niya

sa sarili guni*t ag gayon at hindi

niya ginawa, at ag hirap at sa-

kit na kasalukuyan ng bayan na

nagagailagan ng lalog mabibisag

lunas ay siyag pinagubusan ng

punyagi.
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Si Mariano Ponee ay neihilig

ng gayon na lamag sa paglilinag

ng mga kabaguhag hinihigi ng

panahog yaon at s ya ay umanib

sa mga kababayag nagananaha-

nan ja Madrid; ui^ag doon ay hi-

magsikin ag Paniahalaan sa i)U!=--o

ng kany^igPagu!og Bayan, sa lo(3b

ng kapisanag kanila'g bininyagag

«Asoeiaeion Mispano-Pilipino». Si

Mariano Ponee ag siyag nanug-

kulag kahhiin noon haggag sa su-

mapit ag taog i896, taeSn ng ma-

lak/g mga pagbabago sa Kapuluag

Pilipinas at simula ng niga ba-

gog tudlig ng kanyag kasays^nyan

sa pagkabansa.

Nagig tagabanseig ng Kapisanag

Mispano-Pilipino ag «La Solida-

ridad» at si Ponee ag nagi'g ta-

gapagasiwa noon, samantahig si

Graeiano ,L6pez Jaena ag siyag

Namatnugot. Ag pamagat na «Na-

nig» ay ginamit ni Ponee sa

kanyag mga tudh'g.

Nag ag Mimagiiikan ay mabun-

yag na sa atig Kapuhian, sapag-

kei^t si Ponee ay kilahig isag tan-

yag na pilipino at mahilig sa mga
kabaguhag hanihig tuwi na*y lini-

nag ay dinakip siya pagdaka at

ibinilaggo, guni't di siyei nagtagal

at pagkalipas ng dalawag araw ay

pinalaya siya at ag kanyag mi-

nainam ay ag lumayog agad at

lumipat na ga sa Mogk(3g. Pagda-



tig niya roon at ilag araw pa^Ia-

mag ag kararaan, ay nagtatag sila

rooii hg iseig Lupon na ag layu-'

nin ay niagsumikap ng ikapagta-

tagumpay ng Himagsikan; si Ponee
ay nagig isag masugid na kaga-

law^id no(3n.

Nag ag Presidente Aguinaldo
ay sumapit sa Hogkog dahilan sa

«Paeto de Biak na Bato» si Ponee
ay siyag nagig Kalihim at ag tug-

kulig ito ay kanyag ginampanan
haggag sa si Aguinaldo ay nui-

lig manumbalik sa Pilipinas ni-

yaog i898, up4g ipagpatuloy ag
l^aghihimagsik.

Nag mga panahog yaon ay si

Ponee rin ag Kinatawag panlabas
sa Piap(5n ng Pamahalaan ng Hi-

magsikan sa Pilipinas.

Sa pagnanasag mapagaralan ag
mga kanugnog na lupain ay nag.

layag si Ponee at dinalaw ag Indo-

China, Gabodhe, Ganton, Shang-
hai, at kanyag s'nikap na maki-
lala ag mga 'kaugalian at ag mga
katagian ng nagasabig bayan.
Nagig kaibigan siya ng mga litaw

na tao roon at ng mga tanyag
na kawani ng kanikaniyag Pama-
hala^in.

At kahit siya malayo sa sarilig

lupa ay hindi niya iwinalay kahit

saglit mian lamag ag marubd(5b ni-

yag pagibig sa sarilig bayan, ka-

ya*t pagkaraan ng mahigit na da-

lawampueS't anim. na laog pag-

kakawalay at pakikipamayan sa

mga ibei^t ibeig lipi at kaugaliag

tao ay muii siyag umuwi sa sa-

rili at sa kanyag pagbalik na ito

ay nagi'g Patnugot siya sa Piiha-

yageig «El Renaeimiento» at bu-
hat sa mga tudh'g ng nasabig pa-

hayagein ay kanyag ipinagpatuloy
ag kanyag nasimulein nag pagsi-
sikap ng ikaliligaya ng kanyag
iniibig na Pilipinas.

Niyaog i9o9, ag kanyag mga
kalalawigan sa Bulukan bihig
tumbas sa kany^ig pagsasakit ay
tulad sa lisag taog tinagkilik ag
kanyag pagnanasag magligkod sa
tinubuag liipa sa loob ng Kapu-
lugag Bayan at siya^y ihinalal

na Sugo ro(Sn upag kumatawan
sa Lalawigag Bulakan sa Gusali
ng mga Bat^is.

Nagig Kalihim na Pagkalahatan
si Ponee ng Pagkatig Nasiyona-
lista at kasagguni ng Lupon ta-

gaganap. Si Ponee ay isa sa mga
nagtatag ng Pahayagag «El Ideal»,

na siyag tagapamansag ng Lapian
niyag kimiaamban.

Sa kabila ng pakikipamiyapis
na mahigit na limampuog taon at

pagkatapos na maipakilala ag
lalog malakig pagtatapat sa mga
mahahalagag simulain ng pagka-
maghihimagsik, ag kaibigan at

kinatukatulog ni Dr. Rizal at ni

Gat Mareelo H. del Pilar, niyaog
Mayo ng taog i9j8, ay nama-
tay sa Ho^k6g,J guni^t ag kan-
yag bagkay ay itinawid : dito sa
Pilipinas at siya^y ilinibig sa Li-
bigag Hilaga.

Tagi sa lubhag marami niyag
nasulat^a mga Pahayagan ay ku-
matha rin naman siya ng isag

aklat na pinamagatag «SuN Yat
Sen», na kinapapalooban ng ka-

saysayan ng nagtatag ng Pama-
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halaag Kepublikano sa KTainsikan.

Si Ponee ay isag matalik na ka-

ibigan ni Dr. Sun Yat Scmi, ni-

yaog dakilag insik na nagguho ng

kapagyarihan ng mga Hari sa ka-

nilag lupain..

Kug isag araw ay mapasa Ba-

liwag kaya at makaisip magma-
las ng mga katagitagig tikma

i.g mga tagaroon,, na nagbabadha

ng sipag, tiyaga at punyagiT,, nd
tuwi na*y kanilag ikinatagi sa.

mga ibag lalawigan, ay gunam-

gunamin ninyog sa lupa^g yaon

ay doon sumilag ag isa sa tatlog;

tugko na kinasasaligan ng lahat

ng biyayag atig tinatamasa gayon^.

Si Ponee ay tunay na kabilag;

sa mga kawal ng sandaigdigan..

«»^»«^«§#«f

^
'- >A -. ^ ^

4c

Isang Tanawin pagpasok ng Ltiok ng Maynila.
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PASeUAL H. POBLETE
AG pegi-uikiilan nrtin gayeni

nitog ilag kataga ay a'nak

ng niakasa)^sayag Naie, lalawigan

ng Kabite, niyag lalawigag nag-

iigat ng mga kilusag pawag tu-

go sa ikaiiunlad at ikatitimawa

ng bayan natin sa kapagyarihag

banyagag nakasasakop.

Ipinaganak si mag Paseual, ga-

ya ng karaniwag tav\ ag sa kany;i,

niyaog ika \7 ng Mayo ng taeSg

l857. Buan ng mga bulaklak pa-

libhasa ag kanyag isinilag, kaya*t

ag kanyag diwa ay namumulak-
lak din naman sa saganag mga
h'kha na pawag gayo^y pinakiki-

nabagan na ng kanyag mga kaba-

bayan.

«Wala ng taog gaya niya nia-

rahil—anag Taliha niyaog ika

7 ng Pebrero ng i92i—saganag-

sagana sa isip ng sarisarig akala

at balak. Ag Monumento kay

Rizal sa Luneta, ag pagtatatag

ng pagkatig independista, ag pag-

kakaroon ng sarilig Bagko, ag

pagpapadala ng mga pensionado

sa Ameriea at marami pag balak

diyaggayo'y isei nag katotohanan,

pati na nit()g «Pagdiriwag sa ika-

apat na raeig taog pagkakatuklas

sa Pilipinas» ay pawag galig sa

kanyag utak. At walag kilusag

nababago nag di siya kahal6.>>

Isag katotohanag hindi matata^

waran na ag lahat halos ng ma-

9o

lalakig kilusan sa pagunlad ng
Pilipinas ay may kinalaman ag
atig si mag Paseual, magi'g sa

mga kilusan sa kapamayanan at

magig sa nauukol sa sarilig wika,

lalo na sa atig Pamahayagan na
n.eiituturig na si Poblete ay ama
n^to sa paglalaganap rito sa atig

liipian.

Ag kanyag unag tudlig na pam-
bukeis sa puso ng atig bayiMi ay
ilinathala niya sa «La Oeeania
Plspanola» niyaog taog 1879 nag
kasalukuyan pa lamag siyag tu-

matahak sa gulag na 22 taon, at

sa Peihayag^ig ito ay nagligkod

siya haggag'sumapit ag taog i889;

sampuog taog sinkiid.

Buhat sa F^ahayagag yaeSn niya

bniuko ag pagkal:aro6n dito sa

Pilipinas ng isag Pahayagag da-

lawag wika: Kastila
,
at Tagalog

at salamat sa pasisimuno ng da-

kilag Mareelo H. del Pilar ay iti-

natag ag Pahayagag «Diariog Ta-

galog» > niyaog 1882, ika 2 ng
Mayo, na kug saan nagpasimula

ng paghahasik ng mga binhig ma-
papakinabag na baga mag di ki-

nalugdein ng mga kastila ng pa-

nah6g yaon ay nagt^mo naman
ng pagkakaliga ng mga kababa-

yan natin.

Ag «Diariog Tagalog» ay siyag

tagig tagapamanseig ng rnga mii-

hiin sa isag bagog pagarapig ka-



hilihili at sa Pahayagag ito ili-

nathala ng Dakilag Tagalog, ii

Gat Rizal, ag kanyag «Amor Pa-

trio», at dito rin naman nagagsi-

hipi ng pagtataguyod ng dakilag

adhika, ag pinakamaramig mai-

rugin sa sarih'g kalayaan, at sa

dahog Tagalog nito suUiulat at

naglaganap ng mga bagog tana-

win sa atig bukas noon, na gayo'y

tinatamasa na, ag marilag na si

Paseual H. Poblete.

Nagig tagapagasiwa ng«Revista

Popular» at m^inunulat din na-

man dito, na kanyag pinaglatha-

laan ng lalo niyag mapapakina-

bag na mga tudlig tugkeSl sa mga
karaniwag karunugan na dagHag

naisasagawa sa bahay, at sa ka-

totohanan, ag Pahayagag yaon ay

munakala niya, kaya*t ag atig

Plaridel ay kinatulog din naman
niya rito sa paglalathala ng mga
tudlig na may kinalaman sa mga
babae at sa n.ga Paaralag bayan.

Nagig manunulat at tagapag-

hu!og sa ibeig wika ng Pahayagag

«Revista Gatoliea de Pilipinas» at

ng «Patnubay ng Cat6Iico> at isa

rin sa nagagtatag nito at masu-

gid na tagapaglaganap ng mga
karunugan, sinig at hanap buhay.

At pinapalad mandin sa anya-

yag yaon ng mabutig Tala, kaya't

sa kauntig naiimpok na salapi sa

kanyag mga Pahayagan ay pani-

bago na namag minunakala ag

iseig malayag Pahayagan na pi-

namagatag «El Resumen», sa Pa-

hayagig ito naipakilala ni Poblete

ag kanyag katusuhag manlinlag

sa mga nakaabag na taliba ng

«Gensurp», sapagka*t nagawa ni-

yag makapaghandog ng mga ka-

lugodlugod na tudlig na tumata-

wag sa pintuan ng diwa ng kan-

yag mga kalahi, nag di m^in siya

napausin ng mga kaaway ng atig

kasarinlan.

Walag alinlagag matitiyak na

ag «El Resumen» ay siyag nagla-

gay ng matibay na saligan ng atig

paghihimagsik, gaya ng pinatiitu-

nayan ng mga katagag ito na

kanyag ilinathala niyog ik^i 12 ng

Hunyo ng i892: <!<MagagIalapi ta-

yog nagagkakaisei sa usapig sarili

at bakahin natin ag mga kabal-

balan at paghihinala niyaog mga
nagnanasag ag lalawigag kas-

tilag ito ay «magig kutag luma ng.

matandag kaugalian», at di man
nila nagugunita na ag di mapi-

gilag pagunlad, sa kanyag bana-

yad na kilos ay nagbubukas ng

landas sa lahat ng dako at gini-

gipo ag sino mag sa kanyag pag-

lakad ay sumagabal.»

Itinatag din naman niya ag «EI

Bello Sexo» niyaog p]nero ng

i89i, at niyaog ika 11 ng gayon

dig buan ng 1893 ay lumuwal sa

maliwanag ag isa pag Pahayagag

kanya rig likha na pinamagatag

«El Hogar» at nagig katulog ng

balitag «Pliegong Tagalog» na nag-

babansag ng lalog mahahalagag

pagbaka sa atig mga kaaway.

Nag siya*ay ipatapon sa Espan

ya, ay nagig manunulat ng «P]l

Progreso» nagig katulog sa «El

Pais» at sa Pahayagag pilipino

roon na may pamagat na «Revi»ta

de Ultramar» na ilinathala sa ka-
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kastiiaan jig kiialag «bibli6grafo» taliiniik at kayakap na lagi ng mga
na si G. Manuel Artigas y Cucrva. katiisan; niyaog gabi'g yaon ay

Napakamahiniala ag pagunlad tinaliak na naglalakad ag mga
ng atig bayan ng niga panahog lansagan dito .sa Maynila, na na-

ito na sa isag iglap lamag halos, aakibatan ng mga puli's at ihi-

ay nagipo ag tatlog daanag taog narap siya sa taggapan ng Hc-
kaalipinan at niyaog l889 na mu- neral Ot;s.
Ii'g magbalik sa lupag yarili, si Kinakailagan ag i«ag katigasan
ir.ag Paseuai, ay naglathala ng ng loob na di karaniwan upag
isag bagog Pahayagag pinama- ag mabutig gawa ay miiipatu!oy
gatag «El Grito del Pueblo» at nag mga panahog yaeSn, at .si Po-
«Ag Kapatid ng Bayan» na tu- blete ay di nabalino muntik man,
magal haggagnaog i9o7 at su- lagig patuloy na animo ay walag
nodsunod na itinatag ag «Rizal», paganib.
«Aurora» at «Pilipinas» mga Hg- Hindi pa mandi'n naghihinawa
guhag napabansag din, at pagka- ag diwag yaeSn na mapaglikha at
taposay agrcvista «Cervantcs». niyaiSg ika 30 ng Disyembre ng
Sa pagkamandudula, si niag taog ^i9i3 ay pinaluwal sa mali-

Paseual ay nagig isag tala na lub- wanag ag «Dia Kilipino» na kug
hag manignig, siya ag may akda .saan napalathala ag mga walag
ng Dk. jO.SE RlZAL—Et; C()NCEjO kamaatyag buga ng panitik ng
DE EOS DioSES, na kanyag ipina- atig dakilag Rizal. At di pa su-
limbag at linagdaan ng pamagat kat ag lahdt ng nabaggit, ay ili-

na L6pez Blas Hueapte (Paseual nathala pa rn ng kanyag ma-
H. Poblete); at sa pagtataghal ng yamag diwa ag «La P:xposici6n
kanyag Ang Pagibig SA Tinu- Oriental de Eilipinas», ag «Gredito
HUANG Lupa (El amor Patrio) ay Agrieola» at «El Oriente» mga
sinagasa sa taghalan ng na.sirag Pahayagag kinalulanan ng kanyag
si kapitag Lara ng Polieia dito mga walag pagal na pagwawari
sa Maynila ag tagpo na pinagta- haggag sa ag kamatayan na di
taghalan ng atig kaakitakit at man nagugunita ay dumalaw .sa

pinagpalag watawat. at hinandu- kanyag tahanan upag ulilahin ag
Idg ag manininig (artista) na labigdalawag anak at i,<^ag banya-
mayhawak no6n, at sinambilat gag aliw at kasayahan.
na walag patumagga ag tatlog It6'y nagyari isag taghalig mai-
kulay na kumatawan sa atig ka- nit ng Pebrero, ikalimag araw ng

|ban.saan, aty^si mag Pascual«|ay ta6g i92i, s..nhig ag lahat halos
dinakip na'^ ^gaya ng isag salarin ng Pahayagan ay parag ginimbal
dahilan sa kanyag «Pagibig sa sa di inaantabayanag pagyayari,
Tinubuag Lupa» na itinataghal at nagagput6s ng luksii ag bo6g ba-
kinagiliwan ng madla. yanag matalino at sampuo ng mga
Talagagag magigitigaydimita- kastilag datig mga kaaway ay
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nagagsiliiha rin gaya ng lathala.

ng «El Mereantil» na—anya: «Era

un gran talento y un enorme tra-

bajador, y ha heeho por su Patria

obra fecunda eon el pensamiento

y eon la pluma, eon la voluntad

y eon la aeeion.' Si la justicia

fuese moneda eorriente en el mun-
do esta desgraeia promover{a un

duelo naeional».

Sa luWKig maramig Pahayagag

kanyag linikha, itinatag at pinag-

laganapan ng kanyag mga kaisi-

pan ay maidaragdag ag mga kat-

hag sumusunod:

«Pagsisiyam sa Nuestra Senora

de Loreto», «Buhay ni San Vi-

eente de Eerrer» (hago sa Elos

sanetorum ni P. Rivadeneira)

«Uliran ng Kabaitan» 6 Buhay ni

Patrieio Horaeio, «Buhay ni San

Isidro Labrador»; tinagalog ag

«Noli Metangere» at «Eilibuste-

rismo» ni Dr. Rizal; sinulat ag

«Patnubay ng Pagsinta»... «Luere-

eia Trieiptino» at iba pag lubhag

maramig matutukoy.

Gaya ng dapat niagyari si Po-

blete ay hindi tumakwil sa pag-

nanasag magsarili ag atig bayan

gaya ng pinatutunayan ng lahat

niyag lathala, kaya*t di rin naman
naligtaan ng mga kaaway natin,

nag ag unag hiyaw ng laya ay

saliwan na ng mga. hagunot ng

puglo sa Balintaw^ik, at si Poblete

ay kagyat ipinadakip at ilinulan

sa bapor «Manila» upag ibilaggo

sa Seuta, haggag sa mga unag
araw ng Enero ng i897.

Sa kanyag pagarawaraw na tala

ay nababasa ag gayari: «Sa loob

ng 37 araw na amig ipinaglayag

ay nat^italian ako ng abot siko».

Pinaguukulan ga naniin ng mun-
tig ulat na ito ag ama ng Paha-

yagan sa Pilipinas, ag walag pa-

gal na manlilikha at diwag walag

sawa sa pagmumunukala ng aga-

rag ikatutubos ng Bayag Tinubuan.

Neiriyan ag isag manignig na

huwaran ng mga nagsisisibol.

Kug iseig araw ay makasapit

kayo sa Libigan sa Hilaga at ag

bantayogkay Poblete ay inyog.ma-

kita, ay alalahanig ag mga labig

do6*y nalilibig ay ag labi ng isag

tapat na anak ng Tinubuag Lupa.

Sa kanyag alabok nawa, na

mulig naniinumbalik sa pinaggali-

gan, ay sumibt)! ag lalog kawili-

wilig simdy na niakayayakag sa

inyo na siya ay uliranin tuwi na.

Siya ay isagmabutig ama, tapat

na asawa at mabutig anak, at

higit sa laheit ng ito, siya ay isag

mamamayag kahilihilL

^
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TUULAT namin gayeSn ag bu-

hay ng ij-ag anak Pilipinas

na kaipala ay 'siyag lalog dapat

na ipagmalaki ng atig bayan sa-

pagka't siya*y buhat sa ama at

inag^ mga kastila, at walag pinag-

heihawakan ag kanyag pagka pi-

lipino kundi ag siya ay pinalad

na dito sumikig niyaog ika i7

ng Hunyo ng taog 1863, sa loob

ng Maynila, Pagulog bayan nitog

kapuluan.

Ag una niyag paj<aaral ay gi-

nanap sa ilalim ng pamamatnugot

ng mga He^uitas, guni't sa ilag

taon pa lamag ng pagaaral ay

nagkasakit na at sa tagubilin ng

mga maggagamot ay napilitag

ilayag sa kabilag dagat at ^r Bar-

selona na nagtapeSs ng mga simu-

laig pagaaral.

Niya6*y magwawalog taon pa

lamag ag gujag ng batag si Del

Pan, at musmos pa ay namulat
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sa Iilspanya na kug saan nakita lig j^a tanag Pahayagag kanyag
ag mga tiwalig palagay sa mga. paglathalaan ng kanyag kurokuro

piHpino na kanyag kababayan, sa- tugkol sa bagay na yaon na sa

pagkei't sa Pilipinas siya nakakita ganag kanya ay lubhag kailagan,

ng unag hwanag, Tunay ga at nag mga panahog
Kailan man ay di niya tinulu- yaon, ag mga Riza] natin, L6pez

tan ag i^ino man na siya ay tawa- Jacna, Govante.^, Aguirre, Regi-

gig kastila at lubos niyag ipinag- ck)r, Llorente at iba pag mariri-

malaki ag bayag ito ng mga La- lag na mga pih'pino ay nagagsi-

kan at bayanig mairugin tuwi na sikap na rin ng ikapagt^itagumpay

sa ahn mag bagay na makabubuti ng atig dakilag mithi, guni'tito^y"

sa kanikig bayan al lipi, di nakababawas sa kanyag pamu-
Nagbalik sa Pilipinas upag dito mukod, sa pagyayarig siya ay

ganapin ag pagalawag bugso ng anak ng ama at inag pawag mga
pagaaral at sa «Golegio dc San kastila, kaya't ^g k^,nyag mga pa-

Juan de Letran» tinaggap ag ka- lagay sa suliranin ng bayag Pili-

tibayag «Baehiller en Artesx>. Lu- pinas ay lagi nag nakababakla sa

mipat sa Paaralag-madla ni Santo mga may hawak ng ugit ng atig

Tomas at dito nagarai ng «De- Pamahalaan,

reeho» at sa ikaapat na taon pa Nanumbalik na muli sa atig sa-

lamag ay napilitan na namag bu- rilig lupa niyaog 1887 ^P'^^ ^^^"

malik sa Espanya niyaog i884, at rapin ng lubusan ag pagkaabo-

sa «Univcr.-idad Gentral» sa Ma- gado, at gayon din naman ng

drid tinapos ag nalalabi pag pag- pagkamanunuiat at v^a «Oeeania

aaralan upag tamuhin ag katiba- Espanola» na pinamatnugutan ng

yag «Lieeneiado ea Juriepruden- kanyag ama, ag kanyag pinagiat-

eia» na ilinagda niyaog buwan ng halaan ng mahahalaga niyag tud-

Hunyo ng taog i885. lig na pawag »naivagimbal din sa

Pagkalipas ng isag taon at ka- mga Pahayagag kampi sa Pama-

lahatl, at alagalag sa kanyag kat- halaan.

hag «Lo5^ efectos Juridicos de la Nag tawagin sa sinapupunan ni

ignoraneia del Dereeho» ay tinag- Bathjda ag kagalaggalag niyag

g^ip niya ag katibayag «Doetor». ama,f/^i Rafael Del Pan ag hu-

Niyaog panahog yaon ay kasalu- malili sa pamamatnugot ng «Oeea-

kuyan siyag kalihim ng «Ateneo nia Espanola», at niyaog Hulyo

de Madrid» kug saan siya lagig ng i892, ay naglathala ng kug

nakipagtuggalian at nagtagg(5I sa ilag tudlig na pinaniagatan «Hay
ikapagtatamo ng mga kabaguhan que irlo pensando» na kug saan

lugo sa paglaya sa kapakinaba- niya ipinagtaggol ag pagkakaroon

gan ng Pilipinas, di lamag sa sa- natin ng mga Sugo sa Batasan, na

lita kundi sa pamamagitan man. nagig sanhi ng mga,> pasarig ng

naman ng mga mahahalagag tud- «Diario de Manila», «La Voz t]s-
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panola», at «El Coincrcio», niga

Pahayagag kalaban ng niithi, at

walag tagig nakatulog sa sigasig

na yaon, malagi sa «El Resumen»
ng atig kababayag si G. Paseual

H. Poblete,

Nag ag atig Dakilag Bayani,

*i Gat Riza], ay ipatapon sa Da-
pitan, ag tagig Pahayagag di nag-

suob ng kamanyag sa Pamaha-
iaan, ay ag «Oeeania Espanola»
na nagig sanhi ng mga «igos»

ng tanag nagb^ibansag na tapat

sa Espanya, ng mga lalyg mabibi-

gat na paratag kay Del Pan na

ikinasapaganib ng kanyag pagka-

tao, guni*t boog tigas na ti-

naggeip na lahat ag mga upasala

na sa pamamagitan ng mga P^i-

hayagan ay surodsunod na sa kan-

ya*y itinudla.

Sa kapanahunan dig yaon bina-

lak ag pagiatatag ng «Colcgio dc

abogados», na kinahalalan niyag
Pagalawag Pagulo, at pagkahpas
ng ilagpanahon ay n^ihalal siyag

Pagulo, niyaog bantog na kali-

punan.

Ag walag sasal niyag pagbaka
sa mga malig pamalakad ng mga
kastila dito sa atin, ay nakaya-
kag ng lubhag maramig kaaway
ng kanyag mithi, lalog lalo na ng
kapisanan tig mga kastila rito sa

jatin, ano pa't lagig dinaliri si Del
Pan at mandin ay ipinaghihintay

lamag ng isag kataog ikapagbu-

bunto sa kanya ng poot, kaya^t

niyaog bagog datig dito ag Hc-
neral Primo dc Rivcra, ay nag-

layag si Del Pan at tumugo sa

Espanya, at nakipisan doon sa
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mga [)unyagi ng atig mga Arcjola,

llustre, Gabaldon, Artigas at iba

pag kababayag pawag «naglala-

may» sa ikapagtatamo ng mga
kaluwagan ng atig Inag Pilipinas.

Nag ag Espanya at Amerika,

ay magpahayagan na ng digma,

at sa l^spanya ay itatag ag isag

Luj)on na pinamagatag «Comitc

Eilipino», siya ag napilig Pagulo

ng nasabig kapisanan na binu-

buo ng mga batikag maghihimag-
sik. Niyaog i899 ay lumipat sa

Hogkog uj)ag pumisan sa «Comitc
Gentral» at di nalaunan at isi-

nugo sa AnKU'ika, na kunsaan

nagpasikat na lalo ng pagsasakit
sa ikapagteitagumpay ng dakilag
mithi ng bayan.

Nanumbalik sa Pilipinas niyaog

l9o3 "P^'^S mabuhay ng tahimik

sa panunugkulag abogado,^guni't

hinihigi sa kanyag mulig magsi^it

ng «Cortc Suprema», at ag gayo'y

ginampanan niya at nakakuha ng
isagdaag punto, kataastaasag bi-

lag sa pagsusulit na matatamo sa

gayog pagsukat ng kakayahan.

Ag kanyag pagalan sa pagkaabo-

gado ay nagsikip sa Pilipinas at

siya ay nagig kapisan ng bupe-

teg lalog banseig na nakilala sa

tawag na «Del Pan, Ortigas, Pis-/

eher». Siya ay isa sar pinagsag-

guniag lagi ng Pamahalaan sa pag-

bili ng mga lupaig praile.

Hindi nasiyahein nag magig siya

ag sanhi ng pagkakatatag ng «Go-

legio dc Abogados» at ninais na

dagdagan pa ng isag lalog ma-
lakig likha, at kanyag sinikap na

magkaroon tayo ng «Gamara dc



Conicrcio clc Fi]ii:)ina!i'» at ag ga-

y6,y nagig i^sag pagyayari.

Bilag kinatawan ng Lapiag

«Union Nacionalistax>, ay linag-

daan niya niyaeSg ika 12 ng Marso

ng i9o7 ag katibayan ng pagiisa

ng niga Lapiag ^Union Naeiona-

lieta>> at ng o^Independista» upag

niakilala na laniag sa tawag na

«Partido Naeionalista», at ag sa-

ligan ng nasabig bagog Lapian ay

masasabig halos nagbuhat sa kan-

yag bantog na panitik.

Ag pagkakais^i ng niga kapisa-

nan sa Pilipinas, niagig sa kala-

kal, kapaniayanan at Politika, ay

si}^ag lagig pagarap ni Del Pan.

Bilag pagkilala sa niga katagian

ni Del Pan ay ihinalal siya ni-

yaog Septiyembre ng l9o9 npag

niagig kasagguni ng «CoiTiite de

Coodificaci(3n» na pinaguguluhan

ng Mgl. na Manuel Araullo, gay6*y

kasalukuyag Pagulo ng Pinaka-

niataas na Hukumaii dito sa Pili-

l>inas. Sa Lupon ng pagsisin6p

na it6 ay kanyag ibinunyag ag

mga lalog maselag na pagaaral

tui>k61 sa «Dereeho Penal» at na-

gailagan siyag maglakbay sa bo6g

daigdig upag pagtuladtularin ag

niga batas'na nauukol sa bagay

na ya6n. Ag kanyag mga pala-

geiy at hinuha tugkol sa «Dereeho

Penab ay pinapurihan ng bant6g

na Pagulo no6n ng. Mataas na

Hukuman, ag Mgl. na Gayetano

Arellano.

Sa ibabaw ng lahat ng tagum-

peiy na it6 ni Del Pan, ay luma-

Seip din naniein ng mga lalog ma-

sasakleip na upasala ng mga ma-

iggitin, at siya ag nagig tudlaan

nag mga may likha ng paghahatig

«Filipino de Cara y Coraz6n> na

puminsala ng gay6h na lamag sa

mabutig lakad ng atig mga pag-^

katig politiko.

Nariyan ag isag tao, na baga

mag sa kanyag mga Ugat ay ma-

linaw na dugog kastila ag nana-

nalaytay, at bahid ma*y walag

pagkapilipino matagi sakapalarag

dito makakita ng unag liwanag,

ay ubos kayag nagpunyagi, sa ika-

uunlad ng kanyag Bayag Tinu-

buan, sa ibabaw ng mga upasa-

la ng mga karugo, at mga kaiupain

man.

Mga taog gaya ni Del Pan ay

di dapat mahimbig sa limot. Ka-

rapatdapat sa pagturig ng mga
kalupain sa Pilipinas na kan-

yag ipinagmamalaki; nitog Tinu-

buag Lupa na pinagubusan niya

ng utak at sikap, upag makasapit

sa isag tunay na pagkakaisa sa

pagtuklas ng mga mararagiil na

mithi. Magig pagturig ag mga
talatag it6 sa kanyag kapuripurig

halimbawa.

Ag kahulihulihag Bantayog na

iniwan ni Rafael Del Pan sa Ti-

nubuag Lupa ay ag «C6digo Co-

rreeeional» na kumakaliga sa mga
katuwiran ng mga kulag palad na

nagdurusa:
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P. MARIANO GOMEZ
p^lNDI niaaarig sulatin agka- • tu^rkol .^a mga Inpain niya()g

say-ayan ng Tilipinas nag laog 1822, ag pagalan niyu ay
di nuibabaggitagi)inagpalag [,aga- sni.nibisamb: tla ;;t nagig parag
lan ng Parig Tagalog na it('), ya- uo t ng sasaky;[g nagpapanuto sa
yaniag sapol pa ng hunagsikan niabut g landasin.

Libinean ni C. Paseual H. Poblete, manunulat na walang pagal

at talaisip na kahangklianga.
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Sa kany«'i utag ag pagkalulas is.ig agkr.g ILapon na nap'litag

ng hiniassikag yaon na kanikig' pnnianaw sa Pilpinas at elto ay

linagek'ian ni Luis Parag, at ag naiwan ag kanik'ig asaasawa at mga
nudakig usap'n ng niga parig Ta- anak ni)'aog c!cianag taog XVII.

<;ak)g, na kanyag ipinagtaggol ng Sa pagka Pari, si G6nKz ay na-

ubos kaya at pinai;fi;uguh\n ng di ]xibant6g ng gayon ra laniag sa

keikauntig sala[)i upag i])agtagum- pagkaniabutg niagpasun6d, at

pt'iy sa P^spanya, ya^aniag sa niga anag niga pinagsaggunian namin,

Ilukuman dito sa Pilipinas nag uman6 ay nag s ya'y dakpinsa Ba-

nlga panah6g yaon, ag katuwiran ko6d at ikdan sa isag palagkin, ay

ay isag baUta himag na di tina- ninasa ng kanyag mga kai^anal g
tamasa ng mga tubo sa sinawig na siya ay agawin sa* mga kawa',

lu|)ain natm. guni*t nai^akahiki ag kanyag ka-

Tunay at i]>inagtagg61 niya at pagyarihan sa kanyag mga tao, ka-

il)inagtagumpay sa Pagulog bayag ya't sukat ag kanyag pagkaka5:u-

nakaseisakoi) sa atin, ag usapin ng gaw^ sa sasakyan atsabdiig «Baba-

mga parig Tagalog; subalit gaya lik ak6 agad sa iny6g pihg» ^^y

ng laheit ng tagumpay ng mga mapayapag nagags.himpil ag tala-

bayag nasasakui^an, ay nagig ta- gag magags siagaw sa kanya sa

gumi^ay na ])anandalian na di kuk6 niya6g mga ganid.

man lama^g nasamantala, ag panu Sa imbakan ng mga mugkahl

numbalik ni Hcncr:il Gareia Gamba sa Katedral, ay naiigatan i^a hag*

at ni Matias Vizmanos, sapagka't ga gay6n ag kanyag mga bugag

sa lo6b lamag ng isag ta6n at isip sa kanyag mga pasya^ na

kalahat» na itinigil dito sa Pili- p'nakapuri ng lubhag maramig

pinas ni Heneral Gamba, ay na- dalubhasag kapanah6n at anag

gawa na ng mga kaaway ng iba, ay sa tatI6g binitay niya6g

<X^lcro» na ya6n ay palitan ni lle- Pebrero ng i872, ay si P. G6mcz

neral Ora, na may mga simulaig ag pinaka paham.

tiwali at di makapagtiUulot na Tugk61 sa katampalasanan ng sa

ag pagunlad ay manatili sa Pili- kanihi ay pagkakabitay ag atig

pinas. Ikihat noon magig si Viz- Kahangahagrtg Lump6 ay nagukol

manos at magig si Pari Mariano sa kanda ng gayarig kataga: «Ag

G6mcz, na pinaguukulan namin bayag it6 na nahimbig na d^ianag

nitdg ulat, ay nngapilitag ma- ta6n at di man lamag nagpapama-

numbalik sa pagpapahiga muna, lay na may buhay, at lubhag ma-

yayamag ag «lupa ay hindi han- rami ag naniwalag patay na ga,

da» sa niga mithi ngbayan. ay sinugatan ng sugat na pampa-

Buhatsaiseig mariwasag agkan, tay; at sa pagdamdam ng sugat

si Pari G6mcz ay kumita ng unag . na it6 ay nagulagtag, nagisig, at

liwanag sa bayag Sta Cruz, May- natah6g siya ay buhay pa pala

nila, at uman6 ay buhatan sa at may karamdaman. Bakit siya
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huhay, paano nabubuhay at sa ano

nabubuhay?:»

«cMga suh'ranig hininog at boog
katainitiniag ginunanigunam nag di

natiyak na tugunin, guni*t ag niga

bayan ay di luniuhitas ng niga

suhranin nag agaran, at ag san-

dah ng paghitas ay suniapit, ag

paghihinKigsik 'ay suniu{)h'g; sa-

pagkei't ag binhig kanilag dinih'g

ng kanihig niahahigag dugo ay

naluilog sa niabutig hipa, ag nia-

rubdob na pagsaniba sa kakiyaan

ay niuli'g dinamdam ng bayan

natin».

Bilag parageil sa TathSg Pareg

binitay niyaog 1872 ag mga Kati-

punan, niyaog i896, sa kanikig

pagpapakilalanan ay binabaggit ng

mga taga ikalawag hanay ag ga-

yari: «Gom-Bur-Za», banal na

pahtag sahta na nagpapanigas ng

puso, na nagbabanseig ng mga
unag pantig ng tatlog dakilag pa-

gahan.

Iseig Bantayog ag nitog mga

huh'g kihisan ay itinayo sa ba-

yan ng Bakood, bihag paragal sa

kanyag pagahig di nuhhmot ng
kanyag mga kababayan.

Magig ehwa nawa ng bayan
natig pinagsusugitein ng pahad ag

tilamsik ng iyog diwa [oh dakihig

Martir ng mga usapig bayan!

Tatapusin namin ag ulat na

ilo sa ihig kataga ni Dr. Rizal

sa «Pilibusterismo» na anya:

«Ag pananampalataya sa pag-

taggig kay6*y dustain, ay nag-

lageiy sa ahgiagan ng kabuhugeig

sa inyo*y ibinubuhat.»

«Ag Peimahalaan sa pagsisikap

na hgirin ng himala ag inyog

usapin, ay nagpapatunay ng ano

mag kamaliag kanilag nagawa sa

U5:apig yaon sa mapaganib na

sandali, at ag boog bayanag Pi-

hpinas, sa ))agtigkala sa inyog

alaala at pagtawag sa inyeSg

iMARTlK, ay tahasag di nanini-

wala na kayo*y may bahid mag
kasalanan.»
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ANDRES BONIFACIO

eiNOG anak ng Pilipinas ag
di naktikikilala kay Bo-

nifacio?

Si Andres Bonitaeio ay anak ng
l^aggawa at di pinalad na maka^
l)aglinag ng muni na gaya ng
mga mapaladna iniwi ?a diiyan ng
kariwasaan. Anak dukha at sa

kabataan ay naulila sa mga ma-
gulag na nagpapala, kaya^tmaa-
gag nakitalad sa buhay upag sa

palihan ng pagagailageln ay ma-
kayarl ng isag kalolwag "napilka-

laki, iseig diwag dl karaniwan, at

isag paghahnag katutubo na h-

ninag at pinamaibabaw sa kan-

yag i^agkatao.

Siya'y tubo sa makasaysayag
bayan ng Tundo, Maynila, at

anak ni G. Sant^ago Bonifacio at

Gg. Gatalina Gastro. Ag unag h'-

wanag ay nakita niya aiuog ika

30 ng Nobyembre ng taog i863.

Uhla pahbhasa sagulag lamag
na labigapat na taon at may apat
pag kapatid na nagagailagan ng
kanyeig pagagalaga ay napilitag

ag kabuhayan ay kitain sa ah'n

mag paraan at ag gayon ay kan-
yag tinukhis sa paghahanap buhay
sa isag bahay kalakal, kina Kressel

& Co., na kany^ig pinaghd<uan ng
kanyag paghhgkod.
Sa kahirapag kanyag tinatawid

ay lalog tumigkad sa kanya ag
pagkakatuwas ng mga kalagayan
ng tao, ag kaibhan ng bayag sa-

kop atng nakasasakop; ag kakaya-

han ng mga pinalad na nagagsi-

dunog sa tulog ng salapi, at ag

kaabaan ng mga sawi na di ma-
karatig sa* hkmuan ni M nerva

sa kaku'ag^in ng kaya na maka-
paglin^ig ng munl; at sa dapat na
ikaligeiw ng landas, ay lalog na-

panuto at; magisag nagsamantahi

ng kanyag mga ]abis na pana-

hon sa paggaw^i,. at magisag ipi-

nagaral; samantalag nabubuk-
Sein untiunti ag kanyag bait sa

taglaw ng mga dakilag arah na

.

natatalunton niya sa malawak na

kahar:an ng karunugan, ay lalo

namag tumitigk^id ag kanyag pag-

ibig sa kulag palad niyag Tinu-

buag Lupa.
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fs:iQ sufat na sainapit sa ka- toloo ag tayo^y inai^iakala ng isa'g'

in.:iy n\ Gat Uonit'aeio ag sa iha^ pagbabagon; baka pa ag niagyari
ibeig bai^ay na sinasabi. ay na- ,, t.i^ 4. ^ - 1 1 i^^ ^ -^

.
^

' ^ ay lalo tayog; niapahaiiiak. Ba-
tatapo^' sa ganit(K

yaan miina natig; s-ila ay niagta-
«Tunay na a^ li'ayait ito (Ag , . ,

"
,

-,.,. . ; ^ ^ ' .
1

niasa sa kai^inhawahan».
rihpinas/ ay apig api at.^u[>ii ng

iseig Pamunueig^ taga ibag: hrpa; ^^'^ ibaba ng sulat na it() ay tini;

gunin mahira[) at niapaganib na ' tikan ni Gat Bonifacio ng gayari:

«Kug ag pamniil ay Trono ng gakik

at busabos tayeig tuntugag panalag

kug ag tunay na Ley, sinira't hinamak,
I(UII1(> ANG llARrANe; SlYAN(; MARAPAT (

1
))

«Kiig Kaya'i balot ng sapot. na itim

ag buhay ay laag inisi'n sa hbig

sa tab:g ng gabi*i, may masisinag dig;

liwanag ng bagog panahog daratig»

Sa pagkamanunuhit ^'\ Gat Bo- Sisipiin namin dito ag bahagi

nifacio ay napabantoo sa mga ng isag tula niya na iniigatan ng
tudh'g niyag hnagdaan ng .May

5^.^^. niapagmahal sa kanyag mga
Pagaasa» at «Agapito Bagumba- , , ,>^ 010

h'Uhahu
yan>:».

Hdlaw sa mga Tula ni Gat BoiiifaciQ

PAGIBIG SA BAYAN
Mayro(3n pa kayag pagsintag dakila

Lah> pag manignig at kahagahaga

Tagi sa pagibig sa sarilig Lupa?

. Wahi na marahih Tunay na wala ga.

Nag mapasilag ka Lupag Tinubuaii

Ag lagig nais kog pinagsasakitan

Ag; kihat kog awit 6 kaya'y tuwa maii

Tagig Bayan ko ag pinaguukulan.

Ci) Si tiklou nu' P»iTel ni siiiityiin mmin ni? msra tuhiianer n a.amas ny di 0» m<tlji.»d^

i\n^ blnalinhHa namio og meil-ilttkinie tiuk. P r>tf K.
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Wnlag lalog sakil sa isag Bayani

iNa eli ihahaiKl()g sa Bayan kog kasi

Dugo maM ligaya, elunbg na panuiti

Kah:t kanKilayag ikaruruhagi.

l^ayan ko ay siyag nagbi,gay n.g bulia)

;

Tu'ad sa Imi kog tagig nagyayaman,
Manignig na sinag tulad ng sa araw

Na nagpai)c)Jus()g sa aba kog lagay.

Masawi^t mamatay sig'sag liwTinag

Kug danasin ito ng dahil sa Uyag
' Kug la]og nialaki ag tiis'g hirap

Lalo pag ligaya. jOh kaysarai^sarai)]

Nagbai«a ng mga aklat na «La niwag k'slap irg diwa ay ag pag-

Tr;stc Italiax^, «Historia de la Re- tatatag ng dakilag «K. K. K.» (Ka-

vo'uci6n Lranccsa>\ «Gieneias Po- taastaasan, Kagalaggalag, Katipu-

iitieas» (Karunugan sa Pamama- nan) ng n^ga anak ng Ba) an. Ka-

hala) «Dereeho Intcrnaciona]>>, t.punag unagunag nagtanim sa

«]-[istoria Univcrsa^^> ni Ccsar Can- puso ng mga tagarito ng isag ma-

tu, at «Las Menror as de un Sol- rubd()b na pagib^'g sa Tinubuag

<!ado» (Mga tala ng isag sundalo). Lupa. Kapisanan ng mga magi]i-

May i^\i siyag aklatan sagana sa wig anak sa biag Hayan palib-

niabubutig aklat, guni't kinain ha^sa ag nagagsisibu() ng Katipunag

nrandin ng lal^.) nag s'ya*y ma- yaon na itinatag ni Andres Bo-

inateiy, nifacio> ay pawag may lileas

Si Mabini at si Riza] ay nagig na pagibig sa Tinubuag Lupa,

Irgl niyag kasagguni sa mga ki^^ i^^-ig kapatirag kaIVi]ihi]i; kaya^t

lusag nrimlol sa Ikyan, \t sa minamarapat namig sipiin ag' kan-

peigl^akila niyag ag «L'ga L.li^ y^'^g dakilag aral upag uliranin ng

pii ax> na itinateTo ni Gat Rizal, ay /^^ig mga hulig sibol ag s*:mula

Irg'g nabubulabeg ay inakala ni'^ ^^ binhi ng mga kalayaan natig

yag 'ihalili roon ag pinagpalag «^^ g^'^y^^'y tinatamasa.

.K.K. K.. nas:yagbumig]..sna mGA yfRAL NG KATIPUNAN.
tulad ra nsag tao sa lanag j)ilip!no

na iK'gbagog biihat sa pagkaka- <<Ag kabuhayag liindi ginugugol

himbig uj)ag j)a\\iin sa Kapuluan ?a isag malaki at banal na kadahi-

ag tatak ng kaalii^inan. lanan ay kahoy na walag lilim

Unag buga ng kanyag di kara- kundi danuig makamandag»*
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«Ag gawag nia^alig na naghii- ' tan nio ni^" b()()g; pagi)ipitaj4an ag

biiliat sa pai4|)ipita sa sarili, at kanyag kaliinaan, at alalahanin ai>

liindi sa talagag nasag guniawa ina na pinaf>l)ulKitan at nagiwi sa

ng kaj^aligan, ay hindi kabaitan>v. iyog kasagi^ukan».

«Ag tunay na kabanalan ay ag «Ag di nio ibig gawin sa i)'('jg

{)agkakawaggawa; ag pagil^ig sa asawa, anak at kapatid ay huw ag-

kapuwa, ay ag isukat ag bawa't niog gagawin sa asawa, anak at

kilos, gawa at pagugusap sa tahi- kapatid ng iba».

gag katuwiran». «Ag kaiuahahan ng tao ay wah'i

«Maitim nian a.t maputi ag ku- sa pagkaharl, wahi sa pagpapata-
h'iy ng bahat, ag lahat ng tao ay gos ng ilog at puti ng mukha,
magkakapantay; magyayarig ag waJa sa pagkapari na kahaiili

isa*y higtan sa dunog, sa yaman^ (raw) ng Dios, wah\ sa mataas na

sa gandei; guni't di mahihigtan kahigayan sa balat ng lupa; wa-

sa pagkatao». gas at tunay na mahal na tao,

«Ag may maha! na kalooban kahit lakig ^ibat at wahig na-

ay iuuna ag puri kay sa pagp'i^ita babc.tid kundi ag sarilig wika,

sa sarih; ag may hamak i^a kaloo- ya(3g may magandag asal, ma}-

ban ay iuuna ag pagpip:ta sa sa- isag pagugusap, may dagiil at

rili kay sa puri». pur , di uniaapi, yaog marunog
«Sa taeSg may liiya ag salita ay magdamdam at marunog lumigap

panunumpa». sa Bayag Tinubuan».

«Huwag mog sayagin ag pana- Lumaganap ng gaytni na lamtig

hon: ag yamag nawawahi ay mag- ag mga dakilag aral ng Kati|)unan

yayarlg magbalik; guni*t ag pa- sa hahat halos ng nasasakupan ng

nahog nagdaan na ay di na muli Walog Lalawigag Tagalog; at ka:

pagdadaan». hit na n'akasai^it sa kaalannin ng

«Ipagtaggol mo ag inaapi at Maragal na Heneral ng Hukl)6g

kabakahin ag unuiapi». kast lii na si Don Ramon Bhaneo,

«Ag taog matalino ay ag may pahbhaisa ay isag dalubhasag V'd

l^agiigat sa bawa't sasabihin, at munuan na di kaayon sa kagaha-

matutog ipaglihim ag dapat na saaii ay di napadahi sa mga bulog

ipaglihim». na paghiliimagsik ng kanyag mga
«Sa daag matinik ng kabuhr- nasasakupan. Ag unag balitag

yan, ag halaki ay siyag patnugot it(3 na boog katahin^ikag luma-

ng mga anaik; kug ag umaakay ganap .sa matataas na kagawaraii

ay patugo sa kasamaan, ag inaa- ng iYununuag Peiglahat nitdg Ka-

kay ay sa kasamaan din». puluaan, ay nagyari niyaeSg ika 9

«Ag babai ^iy huwag inog tig- ng Agosto ng taog i896 sa sum-

nag iseig libagan lamag kundi isag b(')g ng Kura sa l'undo na Fr. Ma-

katuwag at karamay sa mga ka- riano Gil, at sapagka*t di pinansin

hirapan nitog kabuhayan; gami- at'di pinahalagahan ng Maragal
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na si Heneral Blaneo, ay ragka- sa Pamahalaag napakabigat na at
rooH ng niga lihim na kilusan at eli na ibig na lalimahin, at buhat
pakana na nagpasapit sa Paniaha- sa'Hiyaw ng Laya sa Balintawak
laan sa Madrid ng pagagailagag niyaog ika 2o ng Agosto ng taog
magpada-Ia rito ng isag «walag i896, haggag Abril ng taog 189;°

f)aulikulik» na Heneral, upag mai- ay itinaguyod ng «auui» ng Kat'pu-
ligtas ag kapagyarihan ng Es- nan ag Himag.sikag napasimulan
panya j>a isag di maiiwasag Hi'- ng wala sa panahon sa kapusukan
magsikan. At si Heneral Pola- ng mga masasamag P;imunuan
vicja, ay kagyat dumatig upag ng kastila rito sa Pilipinas.

humalili sa dalig Heneral Don . At lumaganap ag lakas ng mga
RameSn Blaneo. Katipunan sa lahat ng dako, su-

Unag b:nagsakan ng kalupitan balit saKawit, ag lakas ni Agui
ng bagog Heneral ay si G. Pi'o naldo ay kahagahaga.
Valenzuela at Aguedo del Rosa- Di kawasa ay kinilala si Agui-
rio at sa isag maigsig bugso ng naldo na Pagulog Hukbo, sanhi ng
kapusukan ng pikit matag panii- ipinagkahatl ng niga «katipunan»
nupad ng kabagisag walag kahu- sa dalawag malakig pagkat, na:
lilip, ay mahigit sa tatlog daag Aguiaaldista at Bonifacista.

maganak ag pinatagis, sa i^ama- Nag panahog ya6n "si Bonifacio
magitan ng pagpapadakip ng wa- ay nasa Kawit, guni't sa pagilag
lag ano mag abogabog sa bawa't sa mga di maiiwasag pagbubug
matamaan ng malas ng kanilag guan ng dalawag pagkat ay linisan

mga tiktik nagumagalaw sa lilim ni Banifacio ag Kawit at tutugo
ng kapagyanhan ng mga kaaway isana sa Batangas. giini't sa Lim-
ng atig paglaya.

,
" bog, isag Nayog sakop ng Indag,

Halos araw araw ay may bina- ay kanyag nasagupa ag mga. kawal
baril na kulag palad, at kabilag ni Pawa, at.ag iiiilagag pagbu-
sa mga ito, ag nagyari niyaog ika buggo ay sumapit; si Bonifacio ay
30 ng Disyembre ng taog i896, nasugatan at ag kanyag dalawag
ag lalog keilakilakihagupasala sa kapatid, si Giriaeo at si Proeppio
Bayag Pilipinas, ag kalakilakihag ay nagasawig napatay.
kabuhugan, na >a pagalan ng Es- Binihag si Bonifacio ng kanyag
panya ay ginanatr ng banyagag mga kaaway at ihinarap sa Hii-

Pamunuan dito sa Kapuluan na kumag dignia na naglagda sa
pagpapabaril sa lalog pinaka da- kanya ng hatol na kairatayan,
kilag Tagalog, sa Bayani ng mga guni't hindi isinagawa ni Agui-
Bayani, na si Gat Jose Rizal naldo, at bagkiis pinatawad, gu-
at Mereado. ni't itinagubilig siya'y papanawin.
Ag Himagsikan ay lumaganap Dinuyan si Bonifacio upag iha-

nag gayon na lamag sa lahat ng tid sa pook na kanyag pagduru-
pusog may bahagyag hinanakit sahan, guni't siya'y ibinulid ng
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nrgaguusog, sa isag bagig nialalini

sa Marigondon, na kanyag kinali-

bigein ng buhay. liu'y nagyari ni-

ya(3gika26 ng Abril ng taog i897.

Kalunoslunos na wakas na iti-

nalaga n,g kalupitan sa ama ng
dakilag kilusag tugo sa paglaya.

Ag araw na ito ay ipinagiuluksa

'^^'^SK^i gayon ng niga tunay na
>'Katipunan» ag kaiggitan ay nag-
tagunipay, ag isag pulutog na
kawal ng atig dig Hukbog naghi'-

hiiDagsik ay nagpatunay minsan
pa ng iseig di na mababawig ka-
malian at ag buhay ni Gat An-
dres Bonifacio ay linaj)astagan ng
wala sa panahon, tinampalasan
ng iseig kahatu'ag napakalupit na
tagig ag kasaysayan ag makatu-
turol ng tahasan kug sino ag da-
pat managot ng gayog nakalu-
lunos na wakas. Ani Bomfacio
.^a kanyag mga salaysay: «Mindi
tayo dapat matakot kangino man
kundi sa kasaysayan.»

Talagag ag isag bayag bagog
umuunleid sa pagtataggol ng kan-

yag katuwirag naaapi ay nagha-

handog ng lalog dakilag buhay.

Sa kalupitan ni Polavieja ay pi-

natigis ag dugo ng diwa ng Hi-

magsikan: Si Gat Josc Rizal y
Mereado; at sa kabilisan ng isag

hatol na agaran ay pinadanak ag

mahalageig dugo ni Gat Andres
Bonifacio, na siyag tunay na bisig

ng Hiniagsikan natin,

Nag si Gat Andres Bonifacio

ay isakdeil sa kasalanag «Taksil

sa Tinubuag Lupa» ay boog lug-

kot na nagsabi ng ganito:

«Taksil ako pagkatapos na ka-

yog lah^it ay akig matipon at mai-

panito sa landasig ito na patirgo

sa iseig ganap na kalayaan? Taksil
ako.^.. jSaIamat!»

At ag kanyag kamatayan ay
nagig pasimula ng kanyag buhay
na wahig haggan sa bayag Plli-

pinas, na sa kanyag karagalan ay
nagpupuri^ namimintuho at lubos
na gumagalag; at ag isag pagka-
waleig kamatayan na gaya ng sa
laheit ng dakilag Bayani na nagpa-
katagi sa pagliligkod sa kanyag
Tinubuag Lupa, ay kanyag ki-

namtein.

Iseig Peiaralag bayan «a Tayu-
man ag itinayo upag papurihan
siyag lagi ng mga sisipot na agkan;
npag doon ay pagaralan ag mga
dakilag aral na isinulat niya ng
kanyag malinis na dugo; upag
ubos kayag pabulaanan ag para-
tag na «taksil» na ibig ibabaw sa
kanya ng mga nagsiusig na ma-
nanagot sa kasaysayan ng atig
bayan.

Isag araw na pagilin sa loob

ng isag taon, ag putog napambawl
n*g kalapastaganan sa kaiiya, ag

iginawad sa kanyag karagalan ng
Peimahalaag kasalukuyan.

«Minsein santaon, ay binabawi
ng bayag Pilipinas ag kalaitlait na
paratag na nagig halaga ng buhay
ni Gat Bonifacio. Siya*y may ma-
tuw id ng kanyag sabihig: «Upag
ipagtaggol ag usapin ng bayan
ay di Jamag ag lakas ng loob ai

tapag ag kailagan.»

«Isag malakeis ag loob at ma-
tapag na pinagagalaw ng diw^ag

di nasasalig sa katarugan at ka-

tuwiran, ay maaarig makabawi ng
upasala, makapinsala, makagunaw

t pumateiy, guni*t kaylan ma*y
di makapagtatatag ng isag bayag
may jjjanap na kalayaan».
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P. JACINTO ZAMORA
"M'IYAOG Agosto ika 14 ng

taog 1835, sa kalapit na

bayan ng Pandakan, Maynila, ay

suniilag sa Maliwanag ag isag

saggol na tinawag naJacintoZa-
mora.

Sa kabataan pa ay nagpakita na

ng kabaitan at pagsisigasig sa

pagaaral, haggag sa nagig Pare.

Hindi magagawa ng sino mag
pilipino ag sumambit ng mga bi-

yaya ng Himagsikan, nag di ma-
kikita^a pagsuysoy ng sanhi noon

agdakilag binhi na dinilig ng sari-

lig dugo niyaog 1872 ng tatlog

banal na parig Tagalog, si Pari

Burgos, si Pari G6mez at si Pari

Zamora.„

Ika 15 ng Pebrero ng taog i872

ng basahin ag kalaitlait na hatol

kina Jose Burgos, Mariano Go-

mez Jacinto Zamora (mga Pare)

at sina Maximo Inoeeneio, Cri-

santo de los Reyes, Francisco

Saldua at Enrique Paraiso, na na-

geisakdal na maguupat at mga
may kinalaman sa aklasag ka-

wal na nagyari sa Liwasan ng

Kabite niyaog ika 20 ng Enerong
i872.

At ika 18 ng Pebrero ng nasa-

big taon ay nakyat sa bibitayan

ag nagahatulan, upag pagpalain ng

kanilag malilinis na buhay ag ka-

matayag kalaitlait.

Sa karagalan ng Tatlog Pari ay

ihinandog ni Rizal ag pagalawag
bahagi ng «Noli» na pinamagatag
«El PHibusterismo».

Ag pagaani sa punla na ihina-

sik ng Tatlog Pare ay kasaluku-

yag tina'taraasa hg kanilag mga
kabaro sa Pilipinas.

Niyaon, ay hindi man lamag
makapamahala ng isag Simbahan
ag mga Parig Tagalog, at gayeSn

ay hindi lamag nakapamamahala
ng simbahan 6 nagigig Kura, kundi

marami pa rig sumapit na sa ma-

taas na katugkulag Obispo, at ano

ag malay natin kug sa hinaharap

ay makapag Arsobispo na rin at

Kardenal ag mga Parig Tagalog.

Isa sa mga walag patawad na

kamaliag nagaw^a ng iginuhog Pa-^

mahalaan ng mga kastila, ag

pagkakapabitay sa marilag na si

PariJacinto i^amora.

Anag mga kasulatag n^iuukol sa

bagay na ito, na may kinalanian

sa aklasag kawal niyaog i87^, ag

utos na pagpapadakip ay hindi sa

Parig itogbinitay nalalagda, kundi

sa isag naggagalag Jose Zamora,

Pari rin, guni't hindi ga lamag.

nakatulog sa hindi malilimot na

kilusag ginampanan ng tatlog da-

kilag Parig Tagalog na sina Bur-

gos, G6mez at Zamora, at dahil

sa bagay na ito ag kautusan ^a

pagdakip ay nabago sa pamama-^

gitan ng mahiwagag pakana ng
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rnga kaaway ng tati(')g kawani' sa Mapanuto kaya tayo sa ganitug
LuroN KV, Pa(;i5AHA(;() (Comitc kiyas ng kapanaluinan?
Rcf<)rina(!or) at «i Pari Jacinto ag Ag panahon na siyag saksi' ng
ipinadakip, at nag lialugkah'n ag lahat ng pagyayari, ay s y.'ig mag-
kanyag.sulatan ay natukkis ag.isag iiulat sa araw ng bukas ng ipa-
liham na ipinadala sa kan^a ni mamana sa ati'n ng walag tutog
Pari Duran, Kura sa San Anton, katulunin ng niga ga}'(S'y «nags:-
r.a rrKsatrki rg gayrri: s^ibig at nagliligkod sa atig Ti-
«Dakilagpagkakatipon. Dumal(j nubuag Lupa».

kayo nag walag pagkukulag. Ag May isag kasabihan dito .«a atin,
mga kaibigan ay pawag niay ta- na: »ag mga una raw tao rito sa
glay na maramig pulbuni at. Kapuh-.an ay pinamamaiialaan ng
P*^'S'<^^» niga patay» .sa malinaw na sabi,
Ag sulat na ito ag tagig pinag- :ag mga halimbawa ng nagagsiyao,

Iiawakan, upag igawad sa kanya ay siyag pinapatnubay
, iginagalag

ag kalaillait na hatol na bitayin. at linalanda.<

Nag panahog yaon na ag mga Subalit sa gay^Hi, na, «ag mga
konbento ay .s'yag pinagtitipu- initay ay pinamamahalaan ng mga
nan iig mga manunugal kug pin- buhay na tao» ag pagkamakaba-
taka.s', ag «pulkura» at «puglo» ay yan ay napakaginh. wa, ag wa!-
nag<igahu!ugag «salapi,» at ag pa- dasan ay nagig isag karaniwag
aiiyayag ito kay I'ai i Zamora ng bagay, ag pagibig sa Layan ay
Kura sa San Anton ay .sa i.sag ipinagtitin.palakan sa apat na <u-
i)agtitipon ng magkakaibigan. lok ng daigdig, guni't ag katoto-
Kug si Pari Jacinto Z:imora ay hanan ay di mababago, at ag ta-

di kinatulog ng pagtataggfjl sa nikalag ginlo na ibinibigti sa at g
usapin ng «Glero Kilipino» disin kalayaan bilag buga ng «niagin-
di nabitay ag kababayag ito. hawag pagibig sa bayan» ay su-
Nag panahc)g ya(jn ag pagib'g mi.sibeil; ag ngos ng kayamanan na

sa Tinubuag Lupa ay daag patugo lumu'unod sa atig ka!ayaan ay
sa mga balalio at kamatayan, sa- bumabalog, buimibukal, bumaba-
mantalag .sa kapanahunan natn ha, at oh! kug magkalupitlupit,
gay('>n, ag n.iga tagapagtaguyod ng bigyan man layo ng laya, ag
gay(jn dig simulain ay tumalahak layag iyon marahil ay magigig i.sag

sa mga .sampaga, sinusudb ng ka- .sagabal .sa atin,sa pagka't di tayo
inar.yag na nagbabaguhan, nag- makaglgitaw sa hakatabog ginto
sis himlay sa malLiIund(jg hihigan na winaldas na ng mga walag patu-
at pawag awit ng papuri ag na- inaggag «umibig .sa bayan, ng
i'g'g- botSg ginhawa.»
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BANTAYOe KAY Dr: RiZAL .SA 'A IIMONAN, TAYABAS.
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GAT JOSE RIZAL AT MERCADO

T AHAT ng sasabihin tugkol

sa dakilag Bayanig ito ay

nasabi na ng mga lalog Pantas

at niga Dalubhaj?ag tao ng sansi-

nukuban, pagkapalibhasa ay na-

patagi s'ya ng gayeSn na laniag sa

laheit ng Bayanig sumipot dito sa

Pilipinas at siy^i'y napabihig sa

mga dakilag Bayani ng sagka-

tawhan.

Laheit ng paraan ay sinikap ng

kanyag mga kapanahon upag si-

yci*y manatili sa puso ng madla,

Salaldg mababag halagag selyo,

ag kanyag larawan ay naroroon

^^P^S ^S kanyag aldeihi ay hu-

wag mah'bh'b sa halog kataguta-

guag nayon at kaabaabaag buhay
na di makapagigat ng i?ag lara-

wan niyag nakapagbibigay sigla



sa niga piisog lumalanilam sa pag-
ibig sa Tinubuag Liipa.

Si Gat Rizal ay pinaragalan din

ng Peimahalaan natin na taglayin

ng salapig papel na dadalawahig
piso ag kanyag larawan, upag
magpalipatlipat sa mga kamay ng
laheit ng naninirahan dito sa atig

lupain al sa labas man, na^'maka-

pagigat ng salapig ya(3n na naki-

kilala sa tawag na «isag Rizal».

Mga aklat na nasusulat halos sa

laheit ng wika ag iniukol sa kan-

yag karagalan. Isag malakig ban-

tayog na pinaggugulan ng salapi

ng atig Pamahalaap ag sa gitna

ng Luneta ay nagpapaalala ng
kany^ig kagitigan, Ag kanyag pa-

galan ay kilala ng lahat ng pi-

iipino, pinipintuheS at pinararaga-

lari sa atig Kapuluan ng banyaga
at kababayan man, ng bata at lig

matanda, ng Pantas at ng hagal;

ng puhunan at ng paggawa; at sa

ibag lupain ay pinauunlakan din ng
laheit ng pilipino sa kanyag daki-

lag araw, sa araw na ag kanyag
buhay ay kinitil ng kalupitan.

Sumilagsi Gat Jose Rizal niyaog

ikei j9 ng Hunyo ng taog 1861,

sa bayan ng Kalamba, Laguna,

at siya'y anak ni G. Franciseo

at ni Qg, Teodora Alonso.

Anak sa bayag Tagalog at hpig

Tagalog na tunay, kaya^t ag pag-

ibig sa Tinubuag Lupa ay kalag-

keip ng kanyag pagkatao. Aral

sa teihanan, sa pagtuturo ng mga
magulag na nagnasag magmulat

ng kanyag bait sapol sa pagka-

musmos, ay nagawa sa kanyag

murag bait ag sa gulag na siyam

na taon pn lamag ay makah'kha
na ng isag dula na kinagihwan
ng Kapitan sa bayan,

Sa kanugn 6g na bayan ng Bin-

yag ay nagaral siya kay G. Jus-

tiniano Aquino at Cruz at sa loob

lamag ng ilag buwan ay wala
nag maituro sa kanya ag Gurog
Bayan, yamag natutuhan na ni-

yag laheit ag nalalaman noon ka-

yci*t nag Hunyo, 'ng taeSn 1872 ay
lumipat siya sa San Juan de Le-
tr^in, guni*t di si^a nawili rito,

kaya^t lumipat agad sa Paarahin

ng mga Hesuita haggag sa tina-

mo niya ag katibayan ng pagka
«Baehiller en Artes»,

Luuiipat siya sa Universidad

de Sto. Tomas, upag magaral ng
«P11osofia» «Medioina» at «Agri

mensura» at yamag napansin ni-

yag hindi mabuti ag tigih sa

kanya ng mga Guro doon, at sa

payo ng kanyag mga kaibigan,

niyaog Mayo ng taog 1882 ay lu-

mayag siyeig patijgo sa Europa,

pagkatapos niyag tamuhin af
katibayag pagka «Agrimensor».

Dumaan ^.'iya sa Singapur, Ka-

nal ng Sues, at sa Marselya siya

lumunsad, at buhat doon ay napa-

tugo sa Barselona na kinakilala-

nan niya sa mga kalupaig doroon.

Tumugo siya sa Madrid at sa

«Universidad Gentral» doon, ay

nagpatuloy siya ng. pagaaral ng
«Medieina», «Literatura» at «Fi-

losofia»; kasaliw ng pagaaral niya

ng mga karunugag nabangit ay

di niya napaglabanan ag hilig ng

kanyag diwa sa sinig, kaya't nag-

aral din siya ng Paglililok (eseul-
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tura) al nj? i^agkulia ng larawan noog Josc Rasa; na<;(!aan sa Ha-
sa painaniai^ilan ng lap:s at ng p<')n, ui^ag |)agaralan sa sarilig

kuiay na lubha niyag ikinatagi. ]u|)a ag w.kag JIap('>n, duniaan sa

ragkeitapos niyag taniuhin ag Anierikei, bago nagluj(j)y sa Ingla-

niga katibayan sa «Medieina», terra at sa ba^ag it(3 nakaniig si

Filosofiri» at «Literatura» niyaog G. Antonio Ma. Keg^dor. Sa
ta(3g i885 ay lumipat siya sa l^aris Lon'dres at sa bahay ni G. Regi-

na kanyag kinatag|)uan sa niga dor niya isinalin at tinuligsa ag

kalupa'g Antonio at Jos(^^ Luna, at Kasaysayan iig Pili|)inas na sinu-

I^ardo dc Tavcra; buhat sa Fran- lat ni Pari Morga, na lubha niyag

s*ya ay luniipat siya sa Alenianya ikinabantog sa panitikan.

upag makinyig ng mga bantog Ika 9 ng Nobyembre ng ta()g

na Panayam sa «UnivaM-s:dad dc 1887 nag sulatin ni I^'oTesor Plu-

Ileidelberg»; lumipat siya sa Ber- mentritt ag paunag salita sa

lin at sa bayag )t6 niy^i tinapos «Morga» ni Dr. Rjzal.

ag walag kamatayag «Noli». Sa panitikan ay ina}' isa s^yag
Si Dr. Jagor sa Borlin na ma- mainam na bakas na naiiwan sa

sikheiy na sumuys(.)y ng mga ka- bawa^t i)anah(3n. BMag peiuna ng
pakanan sa PiJipinas ay nakatag- kanyag [^anunulat ay nasabi na
po sa atig Riza], ng isag mabu- namin na siyam na ta(>n pa la-

tfg kail^igan. Buhat sa Berlin ay mag ag kanyag gulag nag sumulat
]umipat si Rizal sa Austria at ng isag dula na no()n |)a ma'y
dito niya nakaniig si Prof. Blu- kinabakasari na ng di karaniwag
mentritt; mula sa bayag ito ay indayog ng kanyag diwa. Nlyaog
napatugo siya sa Italya. Dito niya i887 na magdaos ng isagTimpalak
isinalin sa Tagalog ag «Wii.iiem ag «Lieeo Artistieo Literario» dito

Tkll» at saka umwi dito saPi- sa Maynila na sinalilian ng lubhag
hpinas. niaramig manunulat ay napili at

Si Rizal ay mawilihin sa pag- nagtagumpay ag kan^^^g tula na
eiaral ng wika, at ito ag sanhi ng may pamagat na «A la Jl nkn'ILd
kanyag paglilelik sa lahat halos iMbiriNA». Sa kapanahunag si Ri-

Pg mga Pagulog bayan sa Europa, za] ay nageiaral |)a sa Ateneo sa

at nag siya^y dumatig dito sa atig pagj)aparagal sa Malial na Birhen
lupain, uprig harapin ag paggaga- ay sumulat siya' ng isag dula
ni()t ay nagsasalita na siya ng na pinamagatan niyag .«Ji;i\T() AL
lialos laheit ng wikag linag sa PASIO >, na lubhag kinagiliwan ng
Europa at Asia. nagagsipanoekl na pawag dalub-

Noog 1888 ay ninasag mulig hasa. Sa Timpalak na idinaos sa

maglakbay sa mga ibag dako ng pagpaparagal sa ikaapat na raag
sansinukob at siya'y dumaan sa tae'/g ikinamatay ni Ccrvantcs, ay
Uogk(3g na kanyag kinatag|)uan sa nagtagumpay ag titik ni Rizal na
dakilag Tagalog do(3n na si Gi- may pamagat na lu. C()l\c Kjo dk
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l.os l)i()Si:s. Sa Madrid ay iiagka- lerisnio)/ ay sinulat niya ^^a 'Gher.t

ro()n ng ibag hiniig ag, kanyag Olanda, no(5g,i89i.

niga sulat at dito na ga nabunyag Hulyo ika 3 ng taog l892 nag
ag tunay na pagibig sa Tinubuag nagpulog sa bahay ni G: Doroteo
^-^M-i- 'Ongjun,g'co sa daag llaya blg. i7"6

Ag kanyag «Noli» ay sininiu- Tundo tugkol sa '«Liga Fihpina»

ian niyag suiatin sa Madrid at at ika 6 ng Hulyo ng 'i892 nag

iiatapos sa Austria, ag «Fihbus- ip^inadakip ni Heneral lui^ogio

\,

Sl DR. R1ZAL AT ANG KANYANG MGA GINAGAKOT SA DAl'lTAN.



fJc>piijoI at ipaph't sa Fucrza San- bilag Maggagamot ng mga kawal
^iago. na kastila doon, at ag gayog kahi-

Niyaog ika ii ng Pebrero ng ligan ay pinakiggan hi Heneral

j893 ay itinatag ni Dr. Rizal ag Blaneo, kaya't siya, sa paniniwa-
«Liga Kilipina» ieag kapisanag lag siya*y wahig masamag naga-

pilipino na pinagukulan ni Mabini wa kagino man na titigatig sa

>ig g«'^'yarig kataga: «Nag maki- sarilig bubhi, kasama ni Josefina

tag ag lahat ng sikap ay walag at ng kanyag pamagkigsi Maria
taros at salat sa kaayusan, at Luisa, ay agad napa Maynila
i\\ nagbibigay ng katampatag wa- at sa kasamaag palad, nag sila*y

kasin, ay linikha ni Rizal ag LlGA dumaog sa luok ng Maynila ag
KlLilINA». sarakyag patugo sa Espanya ay
Nag si Rizal ay ipatapon sa Da- nakaalis na, kaya*t sila ay na-

pitan siya*y nagsaka do(5n at nag- gapilitag maghintay ng paniba-

tayo ng Paaralan sa mga taga- gog sasakyag lalayag, na di ibaH
roon; kahit iisag iglap ay hindi ag «Gastilla». At si Rizal ay tumu-
siya natahimik at pawag iniukol lak na ga, guni*t ag Himagsikag
sa kabutihanagkanyagmga gawa. pinaguguluhan ni Gat Bonifacio

Ag mga maysakit doon ay naka- ay nabunsod ng wala ?a pa-

tagpo sa kanya ng isag walag ba- nahon at isag pahatid kawad
yad na Maggamot. na buhat kay Gobernador Pola-

Samantalag siya*y naroroon ay vieja ag tinaggap, nag ag «Cas:-

isag amenkanog naggagalag Tau- tilla» ay dumaeig sa Kanal ng
fcr na kasama ng isag anakana- Sues, hatid kawad na naguutos na

kan na naggagalag Josefina Brae- dakpin si Dr. Rizal, at sinalubog

ken ay dumalaw sa kanya, upag sa Barselona ag atig kababayan
ipagamot ag mga matag hindi ma- upag ipiit doon.

kakita at pinasiyahan na ng mga Pagkaraan ng ilag araw ay ili-

ibag Maggagamot ng waI4g lunas, nulan siyag muli upag ihatid sa

ag Josefinag ito ay siyag nagig Pilipinas. Nag idaan sa Hogkog ay

kapalad ni Dr. Rizal at nakasama sinikap ni Dr. Regidor na siya*y

niya sa buhayna yaon sa tapunan. palayain sa pamamagitan ng «Ha-

Ag mga kahiligan ni Dr. Rizal beas Gorpus» guni't hindi ipinag-

upag siya ay patawarin ay hindi tagumpay ni G, Regidor, ag kan-

dinigig ng mga makapagyarihan, yag banal na naie na mapalaya si

guni*t kailan ma*y di nanaw sa Dr. Rizal.

kanya ag pagasa, af sa gayog ka- Siya'y inusig dahil sa pagkaka-

lagayan ay tumaggap siya ng isag tatag ng «Liga Kilipina» at pagta-

sulat ng matalik niyag kaibigag taguyod ng Himagsikan, at hindi

austriako na si Prof. Blumen- siya pinahintulutag makapagtang-
tritt, na kanyag hiligig sa Pama- gc31 maliban sasiya'y pinapamili sa

halaag siya^y makaparoon saKuba mga Pamunuag doon ay natitipon.



Napili niya si G. I.uis Taviel

Andrade, isag maragal na kasti-

lag nagtaggol sa kanya ng ubos

kaya, guni*t hindi dinigig at hi-

natulan siyag barih'n sa Liwasan

ng Bagumbayan.
Sa pagkamanunulat ni Rizal ay

wala nag ma^tatawad, Masasabi

nag walag aUnlagan, na ag kanyag

panitik ag siyag lumikha ng mga
kabaguhan sa kapamayanan, na ka-

salukuyan natig tinatamasa at si-

yag nagpayanig ng matibay na

Peimahalaan ng kastila na mahi-

git ng tatlog daag taog sa atin

ay naghari.

Ag dakilag Bayanig ito na pi-

naguukulan namin ng ulat gayon,

ay siniil ng kalupitan nag di ma-
lilimutag Heneral Polavieja at

niyaog ika 3o ng Disyembre ng

taog i896 sa lawak ng Bagumba-
yan ay pinapagdanak ag kalinis^

linisag dugo ng isag banal na anak

ng Pilipinas.

Ag hagunot na halakhakan ng

kanyag mga kaaway ay nnririgig

pa halos nag dumatig ag hatol ng

tadhanag matapos ag kalupitan

ng mga kastila rito sa atig lupain

at niyaog Mayo ng i898 ag ma-

kapagyarihag bayag amerikano,

sa likha ng mga pagyayari ay

nagpad^la rito ng kanyag mga sa-

sakyag pandigma, upag sa pama-

magitan ng mga puglog ibiniibuga

ng mga kanyon sa Hukbo ng da-

tig Paginoon al Harl ay mababa

at mahalinhan ag watawat na

«ginto at dugo» na sumaksi rito

sa atig lupaig mapagkaliga ng

mga di mahulilip na kalupitan.

At buhat noon ag mga unag ba-

naag ng Bagog Araw ng Pilipi-

nas ay namitak sa silaganan ng

kanyag pagasa.

Bilag pagwakas sa ulat na ito

ay ilalakip namin dito ag hulig

buga ng panitik ng Bayanig Ta-

galog na pinamagatan niya ng

Mi ^Ultimo Adios.
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AG AKIG HULIG PAALAM
(HAGO SA WIKAG KASTILA)

Paalam, siiitei kog Lupag Tinubuan

Bayag hinagana ng sikat ng araw

Marikit n.a nuilya ng dagat silagan

EdknG nialigayag sa ami*y pumanaw.

Sa iy6*y handog ko ng ganap na tuwa

Malugkot kog buhay na lanta at aba

Nagig dakihi man, boog pagnanasag

Ihahandog ko rin sa iyog paglaya.

Ag hagasa dignuig dumog sa paghibau

Ahiy din sa iyo ag kanihig buhay
Llirap ay di pansin at di agam agam
Ag pagkeiparool 6 pagtatagumpay,

Bibitaya''t dusag hnikha ng bagis

O pakikibakag lubhag mapaganib
Walag kailagan kug ito ag nais

Ng bayan at niadlag pinakaiibig.

Manuimatay ak6,'gay6g nanuimalas -

Ag bukag liwayweiy na nagaganinag

Ng minimithi kog araw na sisikat

Sa hk6d ng dilim na kagulat gulat.

Kug ag kulay pula*y kinakailagan

Upag itina mo sa iy6g liwayway

Dugo ko'y ibubo pagiti kog alay

Nag iyag sinag mo ay hUog dumigal.

Lagi kog pagarai) nud^ig magkaisip

Magpahagga gay6g maganap ag bait

Ay nuipano6d kag hiyas na marikit

Nag dagat silagag ehto'y lumiligid.
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Matei niog marikit sana'y himigaya '

^^al^ig bakeis luba't puspos na ng sigla

Tigala ag noo, balisa'y wala na

Walag babid poot wahl nag pagamba.

jPagarap ng bubay! Marubdob kog nais,

Ikaw ay lumusc3g, hiyaw ng pagibig

Ng kahilwa kog gay^ik sa pagahs
Upeig lumaya ka, bubay ay himawig.

Kay taniis mahigmok, matagb^il ka lama^
Mamateiy ng upag mabigyan kag buhay
Mamateiy sa silog ng lagit mog mah^il

Meihbig sa hipag puspos karikitan.

Kug sakasakahg sa aba kog hbig
^^

Mayumig bulaklak ay iyog mapansig
Sumilag sa gitna ng damog mahinhin
Hagka*t ag hahk m6*y akig tataggapin.

Sa noo kog hapo na doo'y ninidlip

Sa hbigag hukay na lupag malamig
Ay t^itaggapin ko ag iyog pagibig
Init ng pagihw ng ninint^ig dibdib. *

Bayaan mog ako'y malasin ng buw^an
Nag kanyag hwanag na lubhag majamhim
Bayaag ihatid sa akig h'bigan

Mahinahog sinag ng kanyag hwayway.

Bayaag humibik ag simoy ng h^gin
At kug may dumapo sa Tanda ng hbig
Na ano mag ibon, bayaag awitin

Ng hunig matimyas ag payapag ahw.

Bayaag ag araw na hibhiig manigas
Ulein ay tuyuin, sigaw ay itaas

Magig paganuri^t dahsay na ulap

Kahagkap ag hibik ng akig paghyag.

Bayaag ag akig maagag pagpailaw
Itagis ng isag tapat na magmahal
Kug payapag hapon sa aki'y magalay
Ng isag dalagin, ako^y patugkulan.

Idalagin mo rin ag kinapos palad

Na nagamateiy na, yabg nagaghirap
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Sa tanag pasakit, at ag- lumalpgap

Namig mga ina ng luhag masaklap.

lyog idalagin ag bawa*t ulila

Ag nagapipiit na nagagdurusa,

lyog idalagin sana*y matubos ka

Sa pagkaalipig laog binabata.

Kug nababalot na ag mgalibigan

Ng sapot ng gabigpayak kadiliman

Kug uala ng tanod kundi pawag bagkay,

Huwag gambalain ag katahimikan-

Pakimatyagan mo ag hiwagag lihim

At mapapakingan lugkot ng tagintig

Ng isag kudyapi, ito ay ako rin

Inaawitan k^ ng boog pagglliw.

Kug ag libigan ko'y limot na ng madla
At wala ng kuros ni bato mag tanda

Sa nagaglilinag ay ipaubayag

Bugkali*t isabog ag natimpig lupa.

Ag mga abo ko bago pailanlag

Mauwi sa wala na pinaggaligan

Ay makalat ulig parag kapupunan
Ng iyog alabok sa lupag tuntugan.

Sa gayo'y wala nag ano man sa akig

Ak6*y limutin mo, akig lilibutin

Yaog himpapawid, kaparaga't hagin

At ako sa iyo*y magigig tagintig.

Bag6, tigig, higig, awit na masaya
Liwanag at kulay na lugod ng mata,

Uulit ulitin sa tuwituwi na

Ag kataimtiman ng akig pagsamba.

Sintag Pilipinas,;Lupag Tinubuan

Sakit ng sakit ko, gay6n ay pakingan

Ag hulig habilin: Sa iy6*y iiwan

Ag lahat ng lalog inirog sa buhay.

Ak6 ay tiitugo sa bayag payapa

Na walag alipi*t punog mapagaba
Do6*y di nanatay ag paniniwala

At ag naghjhari*y ya6g si Bathala.
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Paalam na ako, magulag, kapatid,

Bahagi ng puso't unag nakaniig,

Ipagpasalamat na ako'y maligid

Sa buhay na itog puspos ng ligalig,

Paalam irog kog Banyagag hirag

Akig sinieinta, akig kasayahan,

Paalam sa inyo mga minamahal
Mamatay ay ganap na katahimikan.

,.,.^<'^

4 1 "i'^ K'^-i'-^^\^m^V:

AkG BaNTAYOG KAY Rf2tAL SA LlWASAN NG PAGUMBAYAN.
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PASASALAMAT
Buhat dito ay pinasasaplt namiii ang pasasalamat sa

mgu pinagsangguniang nagkanddg ug mahalagang tulong

na ikinayari ng: f

''SA LAJ\faiTm BAYAXG PILIPU^AS:'

Gayon din sa bala ni Poblete at sa katotong 80-

tronio G. Oalderdn, alangalang sa mga "elise" na sa

kanilang kagandahang loob ay ginamit namin sa akldt

na ito. . }
,

Sa kanilang lahat ang aming'. boong pusong pagtu-

ring.

Sa aming mga mambabasa ay Mtinihingi rtg pagpa-

paunianhin ang isang di naiwasang^kapinsalaan ng pag-

kaligdw ng larawang na sa ikd 88 dahon, na napatitdn

ng ibd.
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